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ABSTRAK 

 

Bustamil Arifin. Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Penggunaan Ulang 

Jasa Wisata Arung Jeram Dengan Variabel Kepuasan Pelanggan Sebagai 

Variabel Intervening di PT Citra Elo Riverindo Magelang. Program Studi 

Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

Pada era kompetisi yang semakin ketat ini keberhasilan menciptakan 

persepsi positif dibenak pelanggan merupakan faktor penting dalam kesuksesan 

suatu produk, keunggulan kompetitif dalam fungsi teknis produk adalah penting, 

tetapi akhirnya yang menentukan produk dapat berhasil dipasar adalah pelanggan. 

Untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif, perusahaan 

harus memunculkan keunggulan produknya dan perlu disampaikan atau 

dikomunikasikan kepada konsumen lebih erat dan menyentuh sisi emosional dari 

konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh experiential 

marketing terhadap Penggunaan Ulang Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai 

Variabel Intervening di PT Citra Elo Riverindo Magelang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung dan pengguna jasa 

wisata PT Citra Elo Riverindo Magelang. dengan jumlah sampel sebanyak 150 

orang. Teknik pengambilan sempel menggunakan non probability sampling yaitu 

purposive sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner telah diujicobakan dan 

telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk membuktikan hipotesis 

penelitian digunakan alat analisis regresi hirarki. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diketahui 

bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan ulang dengan kepuasan pelenggan sebagai variabel intervening 

(partially mediated). Sehingga penelitian ini memberikan hasil yang mendukung 

teori experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan ulang dengan kepuasan pelenggan sebagai variabel intervening. 

 

 

Kata-kata kunci : experiential marketing, kepuasan pelanggan, penggunaan 

ulang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini semakin pesat, persaingan yang 

semakin ketat menjadi tantangan maupun ancaman bagi pelaku usaha agar 

dapat memenangkan persaingan, mempertahankan pasar yang dimiliki dan 

merebut pasar yang sudah ada. Setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai 

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan 

menanggapi setiap tuntutan pelanggan yang terus berubah (Sururi, 2012). 

Pada era kompetisi yang semakin ketat ini keberhasilan menciptakan 

persepsi positif dibenak pelanggan merupakan faktor penting dalam 

kesuksesan suatu produk, keunggulan kompetitif dalam fungsi teknis produk 

adalah penting, tetapi akhirnya yang menentukan produk dapat berhasil 

dipasar adalah pelanggan. Untuk memenangkan persaingan pasar yang 

semakin kompetitif, perusahaan harus memunculkan keunggulan produknya 

dan perlu disampaikan atau dikomunikasikan kepada konsumen lebih erat dan 

menyentuh sisi emosional dari konsumen  (Sururi, 2012).  

Salah satu cara agar dapat merebut pangsa pasar adalah dengan 

memperoleh pelanggan sebanyak-banyaknya. Perusahaan akan berhasil 

memperoleh pelanggan dalam jumlah yang banyak apabila dinilai dapat 

memberikan kepuasan bagi pelanggan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan menjadi harmonis, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

1 
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mulut yang menguntungkan perusahaan dan terciptanya loyalitas pelanggan 

dan memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Pelanggan yang puas 

dan loyal (setia) akan membentuk pembelian kembali dan merupakan peluang 

untuk mendapatkan pelanggan baru. Mempertahankan semua pelanggan yang 

ada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian 

pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari 

biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada  (Sururi, 2012).  

Salah satu konsep untuk membentuk kepuasan pelanggan dan 

pembelian ulang adalah melalui experiential marketing yaitu suatu konsep 

pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal 

dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service (Kartajaya, 2004:163). Inti dari experiential 

marketing adalah untuk membangun hubungan yang langgeng dengan 

pelanggan, dimana pemasar melihat keadaan emosi dari pelanggannya untuk 

mendapatkan dan menjaga agar pelanggan dapat melakukan pembelian 

kembali.  

Penerapan experiential marketing tersebut diharapkan pelanggan 

merasakan adanya suatu kepuasan tinggi setelah melakukan pembelian atau 

setelah terpenuhi harapannya. Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan 

tersebut akan menimbulkan hal-hal yang positif bagi perusahaan. Selain akan 

terjadi penggunaan ulang, konsumen baru juga akan tertarik untuk 

menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.  
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PT Citra Elo Riverindo adalah salah satu perusahaan jasa yang cukup 

terkenal di Magelang, bergerak di bidang jasa wisata arung jeram. PT Citra 

Elo Riverindo adalah penyelenggara paket wisata arung jeram di sungai  Elo 

dan Progo Magelang yang merupakan perusahaan swasta nasional pionir 

operator wisata arung jeram di Borobudur, Magelang,  Jawa Tengah sejak 

1995. Arung Jeram Magelang Citra Elo memiliki ijin operasional resmi untuk 

kegiatan wisata arung jeram atau rafting. Citra Elo arung jeram Magelang 

menyediakan paket wisata arung jeram di sungai Elo, Progo atas dan Progo 

bawah. Dengan penerapan standar keselamatan yang ketat, kegiatan ini aman 

untuk diikuti oleh berbagai kalangan baik pria maupun wanita dan dari orang 

tua sampai ke anak-anak minimal usia 10 tahun.  

PT Citra Elo Rafting memiliki paket wisata arung jeram yang dikemas 

berdasarkan tingkat kesulitan jeram masing-masing sungai dimana sungai Elo 

untuk wisata arung jeram keluarga dan sungai Progo untuk wisata arung jeram 

petualang atau adventure.  Arung jeram (rafting trip) yang terbagi menjadi 3 

paket yaitu paket wisata arung jeram sungai Elo, paket arung jeram sungai 

Progo atas dan paket wisata arung jeram sungai Progo bawah merupakan 

kegiatan pengarungan sungai Elo, Progo atas dan Progo bawah yang 

terbentang di Kabupaten Magelang yang dikelola oleh tim yang 

berpengalaman dari Citra Elo Rafting. Tim ini merupakan kombinasi dari tim 

sungai yang terdiri dari river guide dengan jam arung rata-rata lebih dari 10 

tahun di berbagai sungai dan lintasan jeram, dan tim darat yang mendukung 

operasional pengarungan. Tim dituntut untuk tidak hanya mampu menjaga 
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keselamatan, namun juga memberikan pelayanan terbaik dan bersikap ramah 

terhadap peserta pengarungan. Supervisi dan evaluasi terhadap kinerja tim 

dilakukan oleh seorang penanggung jawab kegiatan yang juga assessor dari 

Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) http://arungjeramMagelang.co.id/ 

Selain arung jeram, sebagai icon utamanya PT Citra Elo Riverindo 

juga menyediakan fasilitas lain yang sangat menawan seperti pemandangan 

alam yang mempesona, pendopo dan riverside restaurant tempat istirahat dan 

bersantai setelah pengarungan, kolam renang gratis setelah pengarungan di 

Citra Elo, bungy tower untuk flying fox di basecamp Citra Elo, open space 

untuk paintball dan outdoor games di basecamp Citra Elo, yang tak kalah 

menarik nya adalah setiap paket wisata arung jeram sudah termasuk makan 

dan  snack.  

Bagi PT Citra Elo Riverindo ini, konsep experiential marketing adalah 

cara yang bisa diterapkan dalam industri jasa dengan penciptaan pengalaman 

tak terlupakan, lebih spesifik lagi dengan pendekatan experiential marketing 

yang mengemas emosi secara komersil, dengan tujuan untuk meningkatkan 

loyalitas jangka panjang dan juga mengikat pelanggan, dengan memberikan 

pengalaman yang tak terlupakan ketika menikmati petualangan saat arung 

jeram. Inti dari experiential marketing adalah membangun hubungan yang 

langgeng dengan pelanggan. Hal ini juga diperkuat pendapat (Schmitt 

2003:228) dimana experiential marketing dapat dihadirkan melalui lima unsur 

yaitu sense (panca indera) yaitu tipe experience yang muncul untuk 

menciptakan pengalaman melalui panca indera, feel (perasaan) yaitu suatu 

http://arungjerammagelang.co.id/
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perhatian-perhatian kecil yang ditunjukan kepada konsumen dengan tujuan 

untuk menyentuh emosi pelanggan secara luar biasa, think (beripikir) yaitu 

salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membawa komoditi 

menjadi pengalaman (experience) dengan melakukan customization secara 

terus menerus, act (tindakan) yaitu salah satu cara untuk membentuk persepsi 

pelanggan terhadap produk dan jasa yang bersangkutan,  dan relate (pertalian) 

yaitu tipe experience yang digunakan untuk memengaruhi pelanggan dan 

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

menitikberatkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan. 

Semua produk atau jasa kini harus bisa menyentuh kelima unsur 

tersebut. Konsumen mesti bisa merasakan, memikirkan dan bertindak sesuai 

harapannya. Bahkan jika memungkinkan tercipta rasa memiliki terhadap suatu 

produk atau jasa sehingga akhirnya hal ini menjadi diferensiasi bagi produk 

atau jasa tersebut. Hal ini dapat membuat konsumen menjadi loyalis. Lebih 

lagi nilai produk bukan hanya tergantung pada diferensiasi produknya 

(functional benefit) tetapi juga diferensiasi dalam emosinya (emotional 

benefit).  

Perusahaan yang ingin menyesuaikan antara harapan yang diinginkan 

oleh konsumen dengan kenyataan yang diperoleh harus menganalisis dan 

mengevaluasi pengalaman yang didapat konsumen saat menggunakan jasa 

tersebut. Schimt (1999 dalam Indriani 2006) menyatakan bahwa demi 

mendekati, mendapatkan, dan mempertahankan konsumen loyal, produsen 

melalui produk atau jasanya perlu menghadirkan pengalaman-pengalaman 
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yang unik, positif, dan mengesankan kepada konsumen. Dengan adanya 

experiential marketing pelanggan akan mampu membedakan produk dan jasa 

yang satu dengan yang lainnya karena mereka dapat merasakan dan 

memperloleh pengalaman secara langsung melalui lima pendekatan yaitu 

sense, feel, think, act, dan relate.  

Ketika pelanggan memperoleh pengalaman positif yang unik serta 

berkesan, dan pelanggan senang atas produk dan jasa yang diperolehnya 

menunjukkan bahwa kinerja atas produk dan jasa yang diberikan sesuai 

bahkan melebihi harapan pelanggan yang artinya pelanggan puas atas produk 

atau jasa tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan 

melalui kepuasan pelanggan tersebut akan membangun suatu hubungan atau 

relasi dengan pelanggan. Pentingnya hubungan atau relasi dengan pelanggan 

akan berkaitan dengan loyalitas pelanggan yang akan berujung pada 

pembelian kembali atau berlangganan kembali dalam kasus ini adalah 

penggunaan kembali jasa wisata arung jeram di PT Citra Elo Riverindo. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang experience yang dirasakan oleh pengguna jasa arung jeram PT Citra 

Elo Riverindo Magelang melalui strategi yang telah dibuat berdasarkan lima 

indikator yaitu sense, feel, think, act, dan relate terhadap penggunaan ulang 

dan kepuasan pelanggan dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh 

Experiential Marketing Terhadap Penggunaan Ulang Jasa Wisata Arung 

Jeram dengan Variabel Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel 

Intervening di PT Citra Elo Riverindo Magelang” 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar penelitian nantinya lebih terfokus maka 

dilakukan batasan masalah. Batasan masalah yang disusun adalah sebagai 

berikut : 

1. Obyek penelitian adalah PT Citra Elo Riverindo Magelang. 

2. Subyek penelitian adalah pengguna jasa wisata arung jeram di PT Citra 

Elo Riverindo Magelang. 

3. Variabel penelitian dibatasi pada variabel experiential marketing sebagai 

variabel bebas, penggunaan ulang sebagai variabel terikat, dan kepuasan 

konsumen sebagai variabel intervening. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Apakah experiential marketing berpengaruh positif terhadap  penggunaan 

ulang di PT Citra Elo Riverindo Magelang? 

2. Apakah  experiential marketing berpengaruh positif terhadap  kepuasan 

pelanggan di PT Citra Elo Riverindo Magelang? 

3. Apakah  kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap penggunaan 

ulang di PT Citra Elo Riverindo Magelang? 

4. Apakah experiential marketing berpengaruh positif terhadap  penggunaan 

ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intevening di PT Citra 

Elo Riverindo Magelang? 

 

 



8 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini disusun untuk tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk menguji experiential marketing terhadap  penggunaan ulang di PT 

Citra Elo Riverindo Magelang 

2. Untuk menguji pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan 

pelanggan di PT Citra Elo Riverindo Magelang. 

3. Untuk menguji pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan 

ulang di PT Citra Elo Riverindo Magelang. 

4. Untuk menguji experiential marketing terhadap penggunaan ulang 

dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intevening di PT Citra Elo 

Riverindo Magelang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

teoritis mengenai pentingnya penerapan experiential marketing agar 

terciptanya kepuasan pelanggan dan penggunaan ulang juga memberikan 

tambahan informasi yang terkait dengan manajemen pemasaran jasa. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah 

satu dasar pertimbangan PT Citra Elo Riverindo dalam menentukan 

langkah dan kebijakan perusahaan khususnya dalam penentuan strategi 

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan penggunaan ulang. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN 

KERANGKA PIKIR 

 

 
A. Kajian Teori 

1. Experiential Marketing 

a. Pengertian Experiential Marketing  

Schmitt (2004: 22) menyatakan bahwa pemasar menawarkan 

produk dan jasanya dengan merangsang unsure-unsur emosi konsumen 

yang menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumen. Experiential 

marketing adalah merupakan pendekatan pemasaran yang melibatkan 

emosi dan perasaan konsumen dengan menciptakan pengalaman-

pengalaman positif yang tidak terlupakan sehingga konsumen 

mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk tertentu (Schmitt, 2004: 

26). Dalam pendekatan experiential marketing produk dan layanan 

harus mampu membangkitkan sensasi dan pengalaman yang akan 

menjadi basis loyalitas pelanggan (Kartajaya, 2004: 168).  

“Experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang 

bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal 

dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling 

yang positif terhadap produk dan service (Kartajaya, 2004: 163).  

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

experiential marketing adalah pendekatan dalam pemasaran yang 

berusaha untuk menyentuh hati dan pengalaman emosi dari konsumen. 

Dalam hal ini, para pemasar lebih menekankan diferensiasi produk 

untuk membedakan produknya dengan produk kompetitor. Dengan 

9 
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adanya experiential marketing, pelanggan akan mampu membedakan 

produk dan jasa yang satu dengan yang lainnya karena mereka dapat 

merasakan dan memperoleh pengalaman secara langsung, baik sebelum 

maupun ketika mereka mengkonsumsi sebuah produk atau jasa. 

Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara 

khusus yang dapat merangsang sensori stimuli  manusia secara 

keseluruhan. Kartajaya (2007: 169) mengemukakan suatu produk 

memiliki kemampuan lebih baik dalam menciptakan pengalaman dalam 

berbagai bentuk.  

1) Membangun interaksi sensorial (sensory interaction) 

Membangun interaksi sensorial yaitu mempertegas sensasi 

produk dan layanan yang diberikan, misalnya produk diberi 

kemasan simpel tapi elegan. 

2) Membatasi ketersediaan produk untuk membangun the experience 

of having one. Misalnya starry night, sebuah mahakarya Vincent 

Van Gogh yang memiliki nilai jual sangat tinggi. 

3) Menciptakan eksklusivitas produk dengan membentuk klub dan 

komunitas pelanggan. 

b. Strategic Experiential Marketing (Strategi Dalam Pemasaran 

Berdasarkan Pengalaman)  

Schmitt (1999: 63) menjelaskan kerangka kerja konseptual 

dalam mengelola akumulasi pengalaman pelanggan (Experiential 

Marketing) bagi suatu perusahaan, dibagi menjadi dua konsep yaitu 
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Strategic Experiential Modules (SEMs) yang merupakan bentuk dasar 

dari Experiential Marketing dan Experince Providers (ExPros) sebagai 

alat taktis untuk mengimplementasikan experiential marketing.  

Menurut Schmitt (1999:64) Strategic Experiential Modules 

(SEMs) merupakan modul yang dapat digunakan untuk menciptakan 

berbagai jenis pengalaman bagi konsumen. Strategic Experiential 

Modules (SEMs) mendeskripsikan lima tipe pengalaman pelanggan 

yang merupakan dasar dari experiential marketing, kelima tipe tersebut 

adalah sense, feel, think, act dan relate. 

1) Sense  

  Merupakan tipe experience yang muncul untuk 

menciptakan pengalaman panca indera melalui mata, telinga, kulit, 

lidah dan hidung, (Schmitt, 2004: 26). Sense marketing merupakan 

cara untuk menyentuh emosi konsumen melalui pengalaman yang 

dapat diperoleh konsumen lewat panca indera (mata, telinga, lidah, 

kulit, dan hidung) yang mereka miliki melalui produk dan service 

(Kartajaya, 2004: 164). Pada dasarnya sense marketing yang 

diciptakan oleh pelaku usaha dapat berpengaruh positif maupun 

negatif terhadap loyalitas. Mungkin saja suatu produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai dengan selera 

konsumen atau mungkin juga konsumen menjadi sangat loyal, dan 

akhirnya harga yang ditawarkan oleh produsen tidak menjadi 

masalah bagi konsumen.  
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2) Feel  

  Feel marketing 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, 2004: 26). Feel 

adalah suatu perhatian-perhatian kecil yang ditunjukan kepada 

konsumen dengan tujuan untuk menyentuh emosi pelanggan secara 

luar biasa (Kartajaya, 2004: 164).  

  Feel marketing merupakan bagian yang snagat penting 

dalam strategi experiential marketing. Feel dapat dilakukan dengan 

servis dan layanan yang bagus, serta keramahan pelayan. Agar 

konsumen mendapatkan feel yang kuat terhadap suatu produk atau 

jasa, maka produsen harus mampu memperhitungkan kondisi 

konsumen dalam arti memperhitungkan mood yang dirasakan 

konsumen. Kebanyakan konsumen akan menjadi pelanggan apabila 

mereka merasa cocok terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, 

untuk itu diperlukan waktu yang tepat yaitu pada waktu konsumen 

dalam keadaan good mood sehingga produk dan jasa tersebut 

benar-benar mampu memberikan memorable experience sehingga 

berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. 

3) Think  

  Think marketing merupakan tipe experience yang bertujuan 

untuk menciptakan kognitif, pemecahan masalah yang mengajak 
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konsumen untuk berpikir kreatif (Schmitt, 2004: 26). Think 

marketing adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk membawa komoditi menjadi pengalaman (experience) 

dengan melakukan customization secara terus menerus (Kartajaya, 

2004: 164).  

  Tujuan dari think marketing adalah untuk mempengaruhi 

pelanggan agar terlibat dalam pemikiran yang kreatif dan 

menciptakan kesadaran melalui proses berpikir yang berdampak 

pada evaluasi ulang terhadap perusahaan, produk dan jasanya. 

4) Act  

  Act marketing merupakan tipe experience yang bertujuan 

untuk mempengaruhi perilaku, gaya hidup dan interaksi dengan 

konsumen (Schmitt, 2004: 27). Act Marketing adalah salah satu 

cara untuk membentuk persepsi pelanggan terhadap produk dan 

jasa yang bersangkutan (Kartajaya, 2004: 164). Act marketing 

didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam 

hubungannya dengan physical body, lifestyle, dan interaksi dengan 

orang lain. 

5) Relate  

  Relate marketing merupakan tipe experience yang 

digunakan untuk memengaruhi pelanggan dan menggabungkan 

seluruh aspek, sense, feel, think, dan act serta menitikberatkan pada 

penciptaan persepsi positif dimata pelanggan (Schmitt, 2004: 27). 
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Relate marketing adalah salah satu cara membentuk atau 

menciptakan komunitas pelanggan dengan komunikasi  (Kartajaya, 

2004: 175). Relate marketing 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. Relate marketing dapat 

memberikan pengaruh yang positif atau negatif terhadap loyalitas 

pelanggan. Ketika relate marketing mampu membuat pelanggan 

masuk dalam komunitas serta merasa bangga dan diterima maka 

akan memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

tetapi ketika relate marketing tidak berhasil mengkaitkan individu 

dengan apa yang ada diluar dirinya maka konsumen tersebut tidak 

akan mungkin loyal dan memberikan dampak yang negatif. 

2. Penggunaan Ulang  

a. Pengertian repurchase intention 

Menurut assael (1998) repurchase intention adalah hasil dari 

proses evaluasi terhadap suatu produk/jasa. Tahapan terkahir dari 

pengambilan keputusan secara kompleks termasuk membeli produk 

yang diinginkan, mengevaluasi produk tersebut pada saat dikonsumsi 

dan menyimpan informasi ini untuk digunakan dimasa yang akan 

datang. Assael (1998) juga mengatakan pemasar akan selalu menguji 

elemen-elemen dari bauran pemasaran yang mungkin mempengaruhi 
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purchase intention, misalnya dengan menguji konsep produk, strategi 

iklan, packing, atau merek.  

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (2001) repurchase 

intention is “a specific type of purchase intentions is repurchase 

intentions, which reflect whether we anticipate buying the same product 

or brand again”. Penjelasan tersebut mengatakan bahwa bentuk 

spesifik dari niat pembelian adalah niat pembelian ulang, yang 

mencerminkan harapan untuk membeli ulang produk atau merek yang 

sama.  

Menurut Jonnes and Sasser, 1995 (dalam Farisya, 2012) 

mengatakan pembelian ulang hanya perilaku dasar setelah konsumen 

menemukan kepuasan dalam pembelian, dan itu biasanya melibatkan 

perilaku lainnya seperti reputasi produk atau rekomendasi publik. 

Menurut (Tjiptono et. al, 1996) dalam Farisya, 2012) perbedaannya 

adalah loyalitas mencerminkan komitemen psikologi terhadap merek 

atau produk tertentu, sedangkan perilaku pembelian ulang semata-mata 

menyangkut pembelian produk tertentu yang sama berulang kali. 

Pembelian ulang bisa merupakan dominasi pasar oleh perusahaan yang 

berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya alternatif yang 

tersedia. 

Repurchase intention dapat terjadi setelah konsumen 

mengkonsumsi suatu produk/jasa dengan didahului oleh proses evaluasi 

dari produk/jasa tersebut. Jadi setelah mengkonsumsi suatu produk/jasa, 
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konsumen akan dihadapkan oleh suatu pemikiran  apakah mereka akan 

memiliki minat (intention) untuk melakukan pembelian ulang 

(repurchase). Intention adalah penilaian subjektif tentang bagaimana 

seseorang akan berperilaku di masa yang akan datang (Boulding, 1993 

dalam Farisya, 2012). 

b. Pengertian penggunaan ulang 

Menurut Umar (2003) dalam Kriatanti (2015) penggunaaan 

ulang merupakan suatu perilaku yang muncul sebagai respon terhadap 

suatu objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

penggunaan ulang. Penggunaan ulang merupakan salah satu perilaku 

setelah pembelian yang sebelumnya didasari dengan kepuasan. Jika 

pelanggan merasa puas untuk selanjutnya dia akan memperlihatkan 

peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. 

(Kotler,1997: 176). Menurut Dharmesta (1997: 131) menyatakan bahwa 

penggunaan ulang merupakan suatu sikap perilaku konsumen yang 

hanya membeli sebuah produk/jasa secara berulang-ulang tanpa 

menyertakan aspek kesukaan di dalamnya, sehingga tercipta loyalitas 

konsumen yang merupakan suatu komitmen terhadap suatu merk atau 

produk tertentu, toko, pemasok atau perusahaan berdasarkan sikap 

positif yang tercermin dalam penggunaan ulang yang konsisten. 

penggunaan ulang menurut Dharmesta dan Irawan (2003: 340), 

dipengaruhi oleh sikap orang lain, iklan (promosi), harga dan manfaat 

yang diharapkan.  
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c. Faktor Pendukung Penggunaan Ulang  

Schiffman, Kanuk (2004: 8) menjelaskan bahwa perilaku 

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam pencarian 

akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penggantian produk 

dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

Sementara perilaku konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu:  

1) Faktor Sosial  

a) Group 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak 

grup-grup kecil. Kelompok dimana orang tersebut berada yang 

mempunyai pengaruh langsung disebut membership group. 

Membership group terdiri dari dua, meliputi primary groups 

(keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan secondary 

groups yang lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang 

sedikit (kelompok keagamaan, perkumpulan profesional dan 

serikat dagang). Kotler  et.al (2003: 203-204).  

b) Keluarga  

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam 

perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah memeriksa peran 

dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk 

dan jasa yang berbeda. Anak-anak sebagai contoh, 
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memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan yang 

melibatkan restoran fast food. Kotler et.al (2003: 203-204). 

c) Roles and Status  

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti 

keluarga, perkumpulan-perkumpulan, organisasi. Sebuah role 

terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk 

dilakukan sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Tiap peran 

membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan 

umum yang diberikan oleh masyarakat (Kotler dan Amstrong, 

2006: 135). 

2) Faktor Personal  

a) Situasi ekonomi  

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 

pilihan produk, contohnya Rolex diposisikan konsumen kelas 

atas sedangkan Timex dimaksudkan untuk konsumen 

menengah. Situasi ekonomi seseorang amat sangat 

mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian 

pada suatu produk tertentu (Kotler dan Amstrong, 2006: 137).  

b) Lifestyle  

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam 

aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang 

yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang 
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sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda 

(Kotler dan Amstrong, 2006: 138). 

c) Personality and Self Concept  

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi 

yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus 

terhadap lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang 

percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, otonomi, defensif, 

mudah beradaptasi, agresif (Kotler dan Amstrong, 2006: 140). 

Tiap orang memiliki gambaran diri yang komplek, dan 

perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri 

tersebut (Kotler et.al, 2003:203-204). 

d) Usia dan Life Cycle Stage  

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli 

seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, 

perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur, 

membeli juga dibentuk oleh family life cycle. Faktor-faktor 

penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan 

oleh para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh 

perbedaan yang besar dalam umur antara orang-orang yang 

menentukan strategi marketing dan orang-orang yang membeli 

produk atau servis. (Kotler et.al, 2003: 205-206).  

e) Pekerjaan  
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Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa 

yang dibeli. Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli 

makan siang dari catering yang datang ke tempat kerja. Bisnis 

eksekutif, membeli makan siang dari full service restoran, 

sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya dari 

rumah atau membeli dari restoran cepat saji terdekat (Kotler 

et.al, 2003: 207).  

3) Faktor Psychological  

a) Motivasi  

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan 

seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. 

Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu 

kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur 

menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai 

paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, 

sosial, harga diri, pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan 

yang paling mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan 

tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang tersebut akan 

kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling 

penting berikutnya (Kotler et.al, 2003: 214).  

b) Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk 
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membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia, orang 

dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama (Kotler et.al, 2003: 215).  

c) Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu 

berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru 

yang diterima (mungkin didapatkan dari membaca, diskusi, 

observasi, berpikir) atau dari pengalaman sesungguhnya, baik 

informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi 

bertindak sebagai feedback bagi individu dan menyediakan 

dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama 

(Schiffman dan Kanuk, 2004: 207).  

d) Beliefs and Attitude  

Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Beliefs dapat didasarkan pada 

pengetahuan asli, opini, dan iman (Kotler dan Amstrong, 2006: 

144). Sedangkan attitudes adalah evaluasi, perasaan suka atau 

tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari 

seseorang pada sebuah obyek atau ide (Kotler dan Amstrong, 

2006: 145).  

4. Faktor Cultural  

a) Subculture  
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Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan 

persamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, 

agama, dan daerah (Kotler dan Amstrong, 2006: 130). Meskipun 

konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu kesamaan, 

nilai, sikap, dan perilakunya seringkali berbeda secara dramatis. 

(Kotler et. al, 2003: 202).  

b) Kelas Sosial  

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, 

minat, dan perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh 

satu faktor saja misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh 

pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya (Kotler dan 

Amstrong, 2006: 132).  

 

d. Indikator penggunaan ulang 

Indikator penggunaan ulang menurut Tetanoe dan Dharmayanti 

(2014) dan Kristanti (2015) yang diambil dari dari pendapat Griffin 

(2005) adalah:  

1) Intensi  

2) Rekomendasi 

3) Menceritakan kembali  

3. Kepuasan Konsumen 

Variabel penting dalam mencapai tujuan perusahaan adalah 

kepuasan pelanggan. Membangun kepuasan pelanggan merupakan inti dari 
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pencapaian profitabilitas jangka panjang (Yazid, 2008). Kepuasan 

pelanggan dapat menjadi dasar menuju terwujudnya pelanggan yang loyal. 

Oliver dalam Anderson dan Srinivasan (2003) mendefinisikan kepuasan 

(satisfaction) sebagai suatu kondisi psikologis yang dirasakan ketika 

harapan pasca penggunaan terpenuhi. Kepuasan pelanggan adalah tingkat 

dimana persepsi kualitas sebuah produk sesuai dengan harapan pelanggan 

(Kotler dan Amstrong, 2012: 37). Menurut Yazid (2008: 55) apabila 

harapannya tinggi sementara unjuk kerjanya biasa-biasa saja, kepuasan 

tidak akan tercapai (sangat mungkin pelanggan akan merasa kecewa). 

Sebaliknya apabila unjuk kerja melebihi dari yang diharapkan, kepuasan 

meningkat. Karena harapan yang dimiliki pelanggan cenderung selalu 

meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalaman pelanggan, para 

manajer harus memonitor kemampuannya untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan yang semakin tinggi. Begitu juga menurut Kotler dan Amstrong 

(2012: 37) jika kualitas produk dibawah harapan pelanggan maka 

konsumen tidak puas. Jika kualitas produk sesuai dengan harapan 

pelanggan maka pelanggan puas. Jika kualitas produk melebihi harapan 

maka pelanggan sangat puas.  

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa atau 

perusahaan tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai 

faktor atau dimensi. Faktor yang sering digunakan dalam 
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mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur (Tjiptono, 

2000), antara lain meliputi 

1) Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 

(core product) yang dibeli. 

2)  Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap. 

3) Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal digunakan. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. 

6)  Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

7) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Sementara itu dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, 

konsumen umumnya menggunakan beberapa atribut atau faktor 

berikut (Tjiptono, 2000: 6) adalah: 

1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 
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2) Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf dan 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko 

atau keragu-raguan. 

5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

b. Indikator kepuasan pelanggan 

Pada industri jasa, kepuasan pemakai jasa selalu dipengaruhi oleh 

interaksi antara konsumen dan karyawan yang melakukan kontak 

layanan (service encounter) yang terjadi pada saat konsumen 

berinteraksi dengan organisasi untuk memperoleh jasa yang dibelinya. 

Indikator penelitian kepuasan pemakai jasa diambil dari Spreng et.al 

yang dikutip Tjiptono (2011:299) adalah sebagai berikut : 

1) Kesesuaian harapan jasa 

2) Persepsi kinerja jasa 

3) Penilaian konsumen 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai experiential marketing, penggunaan ulang, dan 

kepuasan konsumen yang pernah dilakukan antara lain: 
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1. Tetanoe dan Damayanti (2014) 

Judul:  Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Pembelian 

Ulang Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening di 

Breadtalk Surabaya Town Square. Karakteristik populasi yang diteliti 

antara lain melakukan pembelian di Breadtalk Surabaya Town Square 

minimal 2 kali dalam 3 bulan terakhir dan berusia minimal 17 tahun 

dengan alasan mempunyai kemampuan untuk memahami dan mengisi 

kuisioner. Sampel yang digunakan adalah 200 responden. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience 

sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa experiential 

marketing yang terdiri dari lima elemen sense, feel, think, act, dan relate 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan 

pembelian ulang, dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembelian ulang. 

2. Farisya (2012) 

 Judul: Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Repurchase 

Intention Melalui Customer Satisfaction Sebagai Intervening Variabel. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh experiential 

marketing terhadap repurchase intention melalui kepuasan konsumen 

sebagai intervening variabel di Nanny,s Pavillon Bathroom Pacific 

Place. Sampel penelitian ini berjumlah 150 orang yang diambil  dengan 

metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

experiential marketing memiliki pengaruh terhadap repurchase intention 
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dengan diperantarai oleh kepuasan konsumen. Selain itu dari penelitian 

ini dapat dapat dilihat bahwa experiential marketing juga memiliki 

pengaruh terhadap repurchase intention akan tetapi tidak sebesar apabila 

diperantarai oleh kepuasan konsumen. 

3. Pramesti (2010) 

 Judul: Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas 

Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Perantara Studi Pada 

Subtitles Viewing Room Jakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

pengaruh experiential marketing Subtitles Jakarta terhadap kepuasan 

konsumen, untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen Subtitles 

terhadap loyalitas konsumen, dan yang terakhir untuk mengetahui 

pengaruh experiential marketing di Subtitles terhadap loyalitas 

konsumen. Kuesioner dibagikan kepada 185 responden. Hasil penelitian 

diperoleh bahwa experiential marketing berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen setelah melewati tahap kepuasan. 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2009: 64). Berdasarkan tinjauan di atas maka hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh experiential marketing terhadap  penggunaan ulang  

Experiential marketing secara keseluruhan sangat efektif dalam 

mempengaruhi persepsi atas sebuah merek (brand perception) dan 

keputusan pembelian (purchasing decision), experiential marketing 



28 
 

 
 

mampu memberikan pengalaman yang kuat terhadap produk sehingga 

dapat menjadi informasi untuk mengambil keputusan pembelian  ulang 

(Andreani, 2007: 4). Balqiah (2002) menyatakan apabila produk atau jasa 

tersebut mampu untuk menghadirkan pengalaman positif yang tak 

terlupakan (memorable experience) yang menyentuh sisi afeksi mereka  

konsumen akan selalu mengingat produk atau jasa tersebut ketika akan 

mengkonsumsi produk yang sejenis. Konsumen akan menjadi fanatik dan 

secara sadar (atau tidak sadar) akan mengajak orang lain untuk 

mengkonsumsi produk tersebut (Schmitt, 1999 dalam Balqiah,  2002:9). 

Pendapat diatas didukung oleh penelitian Tetanoe dan 

Dharmayanti (2014), Farisya (2012), dan Pramesti (2010) menunjukkan 

bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

penggunaan ulang. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1: Experiential marketing berpengaruh positif terhadap penggunaan 

ulang 

2. Pengaruh experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan  

Experiential marketing merupakan strategi atau cara untuk 

mengolah pengalaman pelanggan saat menggunakan produk atau jasa 

yang ditawarkan. Ketika pelanggan memperoleh pengalaman positif yang 

unik serta berkesan, dan pelanggan senang atas pengalaman yang 

diperolehnya menunjukkan bahwa kinerja atas produk dan jasa yang 

diberikan sesuai bahkan melebihi harapan pelanggan yang artinya 
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pelanggan puas atas produk atau jasa tersebut. Pelanggan saat ini 

menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah produk atau jasa, 

melainkan pengalaman yang menyenangkan untuk kepuasan maksimal 

sesuai yang diharapkan (Kuo et al., 2009). Experiential marketing juga 

merupakan aspek penting didalam proses konsumsi dan dampaknya 

terhadap kepuasan (Bassi, 2010). Mano dan Oliver (1993), Westbrook 

dan Oliver, 1991 dalam Tetanoe dan Dharmayanti (2014) mengatakan 

dimana kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh bagaimana suatu 

perusahaan tersebut dapat memberikan pengalaman berupa emotional 

benefit yang bisa dirasakan oleh pelanggannya ketika membeli produk 

atau jasa yang dijual. Emotional benefit itu bisa diciptakan dengan 

memberikan sebuah pengalaman positif dan tidak terlupakan bagi 

pelanggan, dimana hal tersebut tidak didapatkan di tempat yang menjual 

produk atau jasa yang sejenis.  

Pendapat diatas didukung oleh penelitian Tetanoe dan 

Dharmayanti (2014), Farisya (2012), dan Pramesti (2010) menunjukkan 

bahwa experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.  Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

 H2: Experiential marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan 
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3. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap penggunaan ulang  

Penggunaan ulang merupakan salah satu perilaku setelah 

pembelian yang sebelumnya didasari dengan kepuasan. Jika pelanggan 

merasa puas untuk selanjutnya dia akan memperlihatkan peluang 

membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. (Kotler,1997: 

176). Menurut Guiltinan (1997, 7) salah satu manfaat dari kepuasan 

konsumen adalah dapat menimbulkan pembelian ulang. Besarnya tingkat 

kepuasan konsumen akan berdampak pada meningkatnya perasaan loyal 

oleh konsumen dan mengakibatkan konsumen akan kembali ke tempat 

yang sama untuk melakukan pembelian ulang.  

Pendapat diatas didukung oleh penelitian Tetanoe dan 

Dharmayanti (2014), Farisya (2012), dan Pramesti (2010) menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan 

penggunaan ulang. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

 H3: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap penggunaan ulang. 

4. Pengaruh experiential marketing terhadap  penggunaan ulang dengan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intevening. 

Experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang 

bertujuan untuk membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan 

menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service (Kartajaya, 2004: 163). Sedangkan 

Pembelian ulang merupakan salah satu perilaku setelah pembelian yang 
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sebelumnya didasari dengan kepuasan. Jika pelanggan merasa puas untuk 

selanjutnya dia akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi 

dalam kesempatan berikutnya (Kotler,1997: 176). Menurut Dharmesta 

(1997: 131) menyatakan bahwa pembelian ulang merupakan suatu sikap 

perilaku konsumen yang hanya membeli sebuah produk/jasa secara 

berulang-ulang tanpa menyertakan aspek kesukaan di dalamnya, 

sehingga tercipta loyalitas konsumen yang merupakan suatu komitmen 

terhadap suatu merk atau produk tertentu, toko, pemasok atau perusahaan 

berdasarkan sikap positif yang tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten. Sebagaimana hasil penelitian Cho et.al (2002) “The effect of 

post-purchase evaluation factors on online vs. offline customer 

complaining behavior: Implications for customer loyalty” bahwa setelah 

melakukan pembelian maka konsumen akan melakukan evaluasi 

terhadap pengalaman pembelian (post purchase evaluation) di mana 

faktor-faktor yang mempengaruhi post purchase evaluation tersebut 

mempengaruhi minat pembelian ulang (repeat purchase) konsumen. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Harris dan Uncles, 2000) juga 

menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan repeat buying, maka 

pelanggan akan memiliki pengalaman dengan produk dan sekumpulan 

merek yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk 

melakukan penggunaan ulang. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tetanoe dan 

Dharmayanti (2014), Farisya (2012), dan Pramesti (2010) yang hasil 
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H3 (+) H2 (+) 

H1 (+) 

H4 (+) 

penelitiannya diperoleh hasil bahwa experiential marketing memiliki 

pengaruh terhadap pembelian ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel intevening. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut:  

H4: Experiential marketing berpengaruh positif terhadap penggunaan 

ulang dengan kepuasan pelanggan sebagi variabel intervening. 

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: 

      Model penelitian analisis pengaruh experiential marketing terhadap 

penggunaan ulang dengan kepuasan pelanggan sebagi variabel intervening. 

 

Keterangan:   

H1  (+)  : Experiential marketing berpengaruh positif terhadap penggunaan ulang 

H2 (+)  : Experiential marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

H3  (+)  :  Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap penggunaan ulang 

H4 (+) : Experiential marketing berpengaruh positif terhadap penggunaan ulang 

dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. 

Kepuasan 

Pelanggan (M) 

 

 
Experiential  

marketing (X) 

Penggunaan 

Ulang  (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Dalam penelitian 

survei informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

kuesioner. Menurut Sugiyono (2009) penelitian survei adalah pengumpulan 

data yang menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini mulai bulan Agustus 2015-Februari 2016. 

2. Tempat Penelitian 

   Tempat penelitian ini di lokasi wisata arung jeram PT Citra Elo 

Riverindo Magelang. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi 

pusat perhatian peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta 

penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Pengunjung  PT Citra Elo Riverindo Magelang.  
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2. Sampel 

Menurut Kuncoro (2003: 103) sampel adalah “himpunan bagian 

(subset) dari unit populasi”. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik non probability sampling, yakni setiap unsur dalam 

populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel (Santoso, 2002). Metode yang digunakan adalah 

purposive sampling, purposive sampling adalah cara pengambilan sampel 

didasarkan pada pertimbangan penyesuaian diri dengan kriteria  tertentu 

sehingga dapat meningkatkan ketepatan sampel (Sekaran, 2006). Kriteria 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah telah merasakan arung 

jeram di PT Citra Elo Riverindo dan minimal berusia 17 tahun dimana 

pada usia tersebut sudah dianggap dewasa untuk memutuskan melakukan 

tindakan pembelian. 

Penetapan jumlah sampel menurut Sekaran yang dikutip dari 

Roscoe (2006:160), menyatakan bahwa aturan ukuran sampel yang lebih 

dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan sampel sebesar 150 yang 

didasarkan pada pertimbangan bahwa 150 responden telah mewakili 

pengguna jasa arung jeram di PT Citra Elo Riverindo Magelang. 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 
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(Sugiyono, 2009: 39). Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah experiential marketing. 

2. Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas) (Sugiyono, 

2009: 39).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan 

ulang. 

3. Variabel Intervening (M) 

Variabel intervening adalah variabel antara yang 

menghubungkan sebuah variabel independen utama pada variabel 

dependen yang dianalisis (Ferdinand, 2006). Variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah kepuasan pelanggan.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel bebas independen variabel yaitu Experiential Marketing (X) 

Experiential marketing menurut Schmitt (1999) adalah cara 

untuk menciptakan pengalaman yang akan dirasakan oleh pelanggan 

ketika menggunakan produk atau jasa. Adapaun indikator dari 

Experiential Marketing menurut Schmitt (1999)  adalah: 

a. Sense 

b. Feel 

c. Think 

d. Act 

e. Relate  
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2. Variabel terikat (dependen variabel) yaitu Penggunaan Ulang (Y) 

Penggunaan ulang merupakan salah satu perilaku setelah 

pembelian yang sebelumnya didasari dengan kepuasan. Jika 

pelanggan merasa puas untuk selanjutnya dia akan memperlihatkan 

peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. 

(Kotler,1997: 176). Adapun indikator variabel Penggunaan Ulang 

menurut Tetanoe dan Dharmayanti (2014) dan Kristanti (2015) yang 

diambil dari dari pendapat Griffin (2005) adalah:  

a. Intensi 

b. Rekomendasi 

c. Menceritakan kembali 

3. Variabel intervening (M) yaitu Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan menurut Oliver dalam Anderson dan 

Srinivasan (2003) adalah suatu kondisi psikologis yang dirasakan 

ketika harapan pasca penggunaan terpenuhi. Indikator Kepuasan 

Pelanggan menurut Spreng et. al yang dikutip Tjiptono (2011: 299) 

adalah sebagai berikut : 

a. Kesesuaian harapan jasa 

b. Persepsi kinerja jasa 

c. Penilaian konsumen 

 

F. Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

survei. Survei adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta 
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mengenai gejala dari permasalah yang timbul (Umar, 2002: 44). 

Selanjutnya hasil dari survei yang berupa kuesioner tersebut diukur 

menggunakan skala Likert dimana responden menyatakan pendapatnya 

mengenai berbagai pernyataan mengenai perilaku, objek, orang atau 

kejadian yang biasanya skala diajukan terdiri dari 5 skala (Kuncoro, 

2003:157). 

Masing-masing indikator dijadikan titik tolak untuk membuat item 

instrumen berupa pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap 

jawaban pertanyaan diberi nilai atau skor berdasarkan tingkatannya. 

Tingkatan    Skor 

Sangat setuju (SS)   5 

Setuju (S)    4 

Netral (N)    3 

Tidak Setuju (TS)   2 

Sangat tidak setuju (STS)  1 

Metode pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh 

responden yang merupakan pengguna jasa arung jeram di PT Citra Elo 

Riverindo Magelang. 

 

G. Metode analisis data 

1. Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007: 45). Untuk mengukur 

validitas kuesioner yang diberikan kepada responden, dilakukan 

dengan korelasi faktor (r hitung) positif yang dilihat dari corrected 

item total correlation besarnya 0,3 ke atas, dapat dianggap sebagai 

konstruk kuat atau instrumen mempunyai validitas yang baik.  

Begitu pula sebaliknya, jika korelasi faktor negatif besarnya 0,3 ke 

bawah, dapat dianggap sebagai konstruk lemah atau instrumen 

mempunyai validitas yang tidak baik (Sugiyono, 2006). 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2010:172), reliabilitas instrumen adalah 

kejituan dan ketepatan instrumen pengukur. Uji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila 

pengukuran dilakukan pada objek sama dan berulang kali dengan 

instrumen yang sama. Kriteria yang dipakai adalah dengan melihat 

besarnya nilai Cronbach Alpha. Suatu alat ukur dapat dikatakan 

reliable jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6 (Ghozali, 

2007:42). Untuk menguji reliabilitas data digunakan alat bantu 

program SPSS. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Hirarki 

Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu variabel disebut 

mediasi jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antar 



39 
 

 
 

b 
c 

a 

 

variabel independen pada variabel dependen. Analisis ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh Kepuasan Pelanggan (M) sebagai variabel 

mediasi antara Experiential Marketing terhadap Penggunaan 

Ulang. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada model yang 

dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986). Berdasarkan 

hubungan antar variabel, berikut adalah model penelitian dalam 

bentuk analisis regresi hirarki. 

Gambar 2 

Mediasi kepuasan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji variabel 

kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi: 

1) Persamaan regresi variabel Experiential Marketing (X) pada 

variabel  Penggunaan ulang (Y). 

 Y =  a + b1X + e 

2) Persamaan regresi variabel Experiential Marketing (X) pada 

variabel  Kepuasan Pelanggan (M). 

 M = a + b1X + e 

Kepuasan 

Pelanggan (M) 

 

 
Experiential  

marketing (X) 

Penggunaan 

Ulang  (Y) 
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3) Persamaan regresi variabel Kepuasan Pelanggan (M) pada variabel  

Penggunaan ulang (Y). 

Y = a + b2M + e 

4) Persamaan regresi variabel Experiential Marketing (X) pada 

variabel  Penggunaan ulang (Y) dengan Kepuasan Pelanggan (M) 

sebagai variabel mediasi. 

Y = a + b1X + b2M + e 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut variabel kepuasan 

pelanggan dikategorikan sebagai variabel mediasi jika memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Variabel Experiential Marketing (X) berpengaruh pada variabel  

Penggunaan ulang (Y) 

2) Variabel Experiential Marketing (X) berpengaruh pada variabel  

Kepuasan Pelanggan (M). 

3) Variabel Kepuasan Pelanggan (M) berpengaruh pada variabel  

Penggunaan ulang (Y) 

4) Pengaruh pemediasi penuh (full mediated) terjadi apabila 

pengaruh variabel Experiential Marketing (X) terhadap variabel 

Penggunaan ulang (Y) yang semula signifikan menjadi tidak 

signifikan ketika variabel mediasi Kepuasan Pelanggan (M) 

diregresikan secara bersama-sama. Pengaruh pemediasi sebagian 

(partially mediated) terjadi apabila pengaruh variabel 

Experiential Marketing (X) terhadap variabel Penggunaan ulang 
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(Y) yang signifikansinya terjadi peningkatan atau penurunan 

ketika variabel mediasi Kepuasan Pelanggan (M) diregresikan 

secara bersama-sama. 

b. Uji signifikansi 

Uji signifikansi digunakan untuk menguji pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan 

mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan.  

1) Uji signifikansi X keY 

a) Jika p value < 0,05 (α = 5%), dan nilai standardized 

coefficient beta positif, maka ada pengaruh antara experiential 

marketing (X) terhadap penggunaan ulang (Y). 

b) Jika p value  > 0,05 (α = 5%), dan standardized coefficient 

beta positif, maka tidak ada pengaruh antara experiential 

marketing (X) terhadap penggunaan ulang (Y). 

2) Uji signifikansi X ke M 

a) Jika p value < 0,05 (α = 5%), dan standardized coefficient 

beta positif, maka ada pengaruh antara experiential 

marketing  (X) terhadap kepuasan pelanggam (M). 

b) Jika p value  > 0,05 (α = 5%), dan standardized coefficient 

beta positif, maka tidak ada pengaruh antara experiential 

marketing (X) terhadap kepuasan pelanggam (M). 

3)  Uji signifikansi M keY 

a) Jika p value < 0,05 (α = 5%), dan standardized coefficient 



42 
 

 
 

beta positif, maka ada pengaruh antara kepuasan pelanggan  

(M) terhadap penggunaan ulang (Y). 

b) Jika p value > 0,05 (α = 5%), dan standardized coefficient 

beta positif, maka tidak ada pengaruh antara kepuasan 

pelanggan (M) terhadap penggunaan ulang (Y) 

4)  Uji signifikansi X+M ke Y 

a) Jika p value < 0,05 (α = 5%), dan nilai standardized 

coefficient beta lebih kecil dari pengujian X ke Y, maka 

terjadi partially mediation antara experiential marketing (X) 

terhadap penggunaan ulang (Y) dengan kepuasan pelanggan 

sebagai variabel intervening (M). 

b) Jika p value > 0,05 (α = 5%), dan nilai standardized 

coefficient beta lebih kecil dari pengujian X ke Y, maka 

terjadi full mediation antara experiential marketing (X) 

terhadap penggunaan ulang (Y) dengan kepuasan pelanggan 

sebagai variabel intervening (M). 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara membagikan 

kuesioner secara langsung kepada responden. Proses pengumpulan data 

dilakukan sendiri oleh peneliti. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 150  

kuesioner dan semua kuesioner tersebut kembali, karena kuesioner 

dikembalikan pada saat itu juga yaitu setelah responden mengisi kuesioner 

yang diberikan,  dan semua kuesioner terjawab dengan lengkap,  memenuhi 

kriteria dan layak dianalisis. 

 

B. Karakteristik Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan 

pengguna jasa arung jeram di PT Cita Elo Riverindo Magelang. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan 

pengeluaran perbulan. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut:   

                                              Tabel 1 

             Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Laki-laki  87 58 

Perempuan 63 42 

Jumlah  150 100 

Sumber :   Data Primer Diolah (2016). 
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Dari Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 150 

responden yang terdiri dari 87 orang responden atau sebesar 58% berjenis 

kelamin laki-laki dan 63 orang responden atau sebesar 42% berjenis 

kelamin perempuan.  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut:   

         Tabel 2 

         Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah Presentase (%) 

17 - 25   63 42 

26 - 35  49 33 

36 - 45 23 15 

≥ 46 15 10 

Jumlah  150 100 

Sumber :   Data Primer Diolah (2016) 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa responden sebanyak 150 orang 

terdiri dari kelompok usia 17 - 25 tahun sebanyak 63 orang atau sebesar 

42%, kelompok usia 26 - 35 tahun sebanyak 49 orang atau sebesar 33%, 

kelompok usia 36 - 45 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 15%, dan   

terakhir kelompok usia ≥ 46 tahun tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 

10%.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut:   
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              Tabel 3 

               Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase (%) 

SD  15          9 

SMP  18 12 

SMA 33 22 

Diploma 30 20 

S1 45 30 

S2/ S3 9 6 

Jumlah  150 100 

Sumber :   Data Primer Diolah (2016) 

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa responden sebanyak 150 orang 

terdiri dari kelompok pendidikan SD sebanyak 15 orang  atau sebesar 9%, 

SMP sebanyak 18 orang atau sebesar 12%, kelompok pendidikan SMA 

sebanyak 33 orang atau sebesar 22%, kelompok pendidikan diploma 

sebanyak 30 orang atau sebesar 20%, kelompok pendidikan S1 sebanyak 

45 orang atau sebesar 30%, dan terakhir kelompok pendidikan S2 

sebanyak 9 orang atau sebesar 6%. Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

responden terbanyak adalah responden dengan pendidikan terakhir 

Sarjana. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut:     
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    Tabel 4 

               Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan                  Jumlah Presentase (%) 

Tidak bekerja 27 18 

PNS/TNI/POLRI 24 16 

Pegawai BUMN 33 22 

Pegawai Swasta 15  10 

Pedagang/ Wiraswasta 30 20 

Petani 12 8 

Lainnya 9 6 

Jumlah  150 100 

Sumber :   Data Primer Diolah (2016) 

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa 27 orang responden yang 

tidak bekerja, PNS/TNI/POLRI sebanyak 24 orang atau sebesar 16%, 

33 orang atau sebesar 22% sebagai pegawai BUMN, 15 orang atau 

sebesar 10% sebagai pegawai swasta, sebagai pedagang/wiraswasta 

sebanyak 30 orang atau sebesar 20%, 12 orang atau sebesar 8%  adalah 

petani, dan terakhir lainnya pekerjaan yang tidak terdefinisi berjumlah 9 

orang atau sebesar 6%. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan 

Karakteristik responden berdasarkan pengeluaran perbulan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut:      

      Tabel 5 

               Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan 

Tingkat Pengeluaran (Rp) Jumlah Presentase (%) 

˂ 1.000.000 15 10 

1.000.000 s.d ˂ 2.500.000 60 40 

2.500.000 s.d ˂ 5.000.000 51 34 

> 5.000.000 24 16 

Jumlah  150 100 

Sumber :   Data Primer Diolah (2016) 
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Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa responden dengan pengeluaran 

perbulan ˂ Rp 1.000.000,- sebanyak 45 orang atau sebesar 10%, 

pengeluaran perbulan antara Rp 1.000.000,- – ˂ Rp 2.500.000,- sebanyak 

60 orang atau sebesar 40%, kemudian pengeluaran perbulan antara Rp 

2.500.000,- – ˂ Rp 5.000.000,- sebanyak 51 orang atau sebesar 34%, dan 

penghasilan ≥ Rp 5.000.000,- sebanyak 24 orang atau sebesar 16%.  

 

C. Hasil Pengujian Instrumen 

Dalam melakukan suatu penelitian yang menggunakan suatu 

instrumen seperti kuesioner diperlukan pengukuran yang menyangkut 

validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Hal ini sangat penting untuk 

menentukan apakah alat pengukuran tersebut dapat digunakan atau tidak 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan sehingga bisa didapat hasil 

pengujian hipotesis yang tepat sasaran. Untuk itu sangat diperlukan instrumen 

penelitian yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.  

1. Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2007: 45). Untuk mengukur validitas kuesioner yang 

diberikan kepada responden, digunakan korelasi faktor positif  yang dilihat 

dari corrected item total corellation dan besarnya lebih dari korelasi 

minimum (r kritis = 0,3) maka instrumen mempunyai validitas yang baik. 
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil/skor validitas butir 

pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 6 

   Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel 
Nomor 

Butir 

r 

hitung 

r 

minimal 

Experiential 

marketing (X) 

X.1 0,481 0,3 

X.2 0,512 0,3 

X.3 0,534 0,3 

X.4 0,716 0,3 

X.5 0,533 0,3 

X.6 0,624 0,3 

X.7 0,512 0,3 

Kepuasan pelanggan 

(M) 

M.1 0,649 0,3 

M.2 0,592 0,3 

M.3 0,584 0,3 

Penggunaan Ulang 

(Y) 

Y.1 0,702 0,3 

Y.2 0,608 0,3 

Y.3 0,609 0,3 

Sumber :  Data Primer Diolah (2016) 

Berdasarkan hasil data diatas dapat  diketahui bahwa seluruh item 

pertanyaan kuesioner dinyatakan valid karena r hitung yang dilihat dari 

Corrected Item Total Correllation melebihi r kritis (0,3) artinya kuesioner 

mampu menghasilkan data yang valid dari variabel-variabel penelitian 

(Experiential marketing, kepuasan pelanggan, dan penggunaan ulang). 

2. Uji Reliabilitas  

  Uji reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan 
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menggunakan Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2007: 

42). Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 7 

     Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

Variabel 

 

Nomor 

Butir 

Cronbach 

Alpha 

Variabel 

Cronbach Alpha 

if Item Deleted 

Cronbach 

Alpha 

minimal 

Experiential 

Marketing (X) 

X.1  

 

 

0,817 

0,806 0,6 

X.2 0,802 0,6 

X.3 0,797 0,6 

X.4 0,764 0,6 

X.5 0,797 0,6 

X.6 0,781 0,6 

X.7 0,801 0,6 

Kepuasan 

Pelanggan (M) 

M.1 
 

0,772 

0,650 0,6 

M.2 0,709 0,6 

M.3 0,722 0,6 

Penggunaan 

Ulang (Y) 

Y.1 
 

0,794 

0,648 0,6 

Y.2 0,751 0,6 

Y.3 0,750 0,6 

             Sumber :  Data Primer Diolah (2016) 

Dari hasil pengujian di atas dengan menggunakan analisis 

Cronbach Alpha dan Cronbach Alpha if Item Deleted diperoleh hasil yang 

menunjukkan reliabilitas alpha masing-masing variabel lebih besar dari 

0,6. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item pernyataan 

yang berhubungan dengan variabel penelitian telah memenuhi uji 

reliabilitas. Artinya instrumen penelitian ini dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik 

dan memenuhi kaidah penelitian. 

 

 



50 
 

 
 

D. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

1. Analisis Regresi Hirarki 

Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu variabel disebut mediasi 

jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antar variabel 

independen pada variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh kepuasan pelanggan (M) sebagai variabel mediasi antara 

experiential marketing pada penggunaan ulang. Berikut hasil output 

analissi regresi hirarki antara variabel experiential marketing dengan 

penggunaan ulang dengan di mediasi oleh variabel kepuasan pelanggan. 

Tabel 8 

Hasil Uji Regresi Hirarki 

 Sumber :  Data Primer Diolah (2016) 

 

 

 

Tahap 1: Pengaruh Experiential marketing terhadap penggunaan ulang 

 Standardized 

Coefficients Beta 

Nilai t p value Keterangan 

X  Y 0,224 2,796 0,006 Syarat 1 terpenuhi 

Tahap 2: Pengaruh Experiential marketing terhadap kepuasan pelanggan 

 Standardized 

Coefficients Beta 

Nilai t p value Keterangan 

X  M 0,218 2,713 0,007 Syarat 2 terpenuhi 

Tahap 3: Pengaruh  kepuasan pelamggam terhadap penggunaan ulang 

 Standardized 

Coefficients Beta 

Nilai t p value Keterangan 

M  Y 0,277 3,501 0,001 Syarat 3 terpenuhi 

Tahap 4: Pengaruh  Experiential marketing  terhadap penggunaan ulang 

dengan  kepuasan pelamggan sebagai variabel intervening 

 Standardized 

Coefficients Beta 

Nilai t p value Keterangan 

X+M  Y 0,172 2,150 0,033 Partially mediated 
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2. Uji signifikansi  

a. Hipotesis 1: Pengaruh Experiential marketing terhadap penggunaan 

ulang. 

Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

positif variabel experiential marketing terhadap penggunaan ulang. 

Berdasarkan  Tabel 8 diperoleh nilai Standardized Coefficients Beta 

sebesar 0,224 dengan tingkat signifikan 0,006 < 0,05 (a = 5%) 

sehingga hipotesis pertama terdukung. 

Dari hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

experiential marketing yang diterapkan di PT Citra Elo Riverindo 

dapat mempengaruhi penggunaan ulang pelanggan. Hal ini 

menunjukkan jika experiential marketing yang diterapkan di PT Citra 

Elo Riverindo sesuai, maka akan meningkatkan penggunaan ulang 

pelanggan. experiential marketing yang baik dengan penerapan sense, 

feel, think, act, dan relate seperti membentuk pelanggan-pelanggan 

yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu 

feeling yang positif terhadap produk dan service. Menurut Schmitt, 

(2004: 26) experiential marketing merupakan pendekatan pemasaran 

yang melibatkan emosi dan perasaan konsumen dengna menciptakan 

pengalaman-pengalaman positif yang tidak terlupakan sehingga 

konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk tertentu. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Tetanoe dan Damayanti (2014), dan Farisya (2012) 
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menjelaskan bahwa experiential marketing mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan ulang.  

b. Hipotesis 2: Pengaruh Experiential marketing terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

positif variabel experiential marketing terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan  Tabel 8 diperoleh nilai Standardized Coefficients Beta 

sebesar 0,218 dengan tingkat signifikan 0,007 < 0,05 (a = 5%) 

sehingga hipotesis kedua terdukung. 

Dari hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

experiential marketing yang diterapkan di PT Citra Elo Riverindo 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan jika 

experiential marketing yang diterapkan di PT Citra Elo Riverindo 

sesuai, maka akan meningkatkan kepuasan konsumen. Experiential 

marketing yang baik dengan penerapan sense, feel, think, act, dan 

relate seperti membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dengan 

menyentuh emosi mereka dan memberikan suatu feeling yang positif 

terhadap produk dan service. Menurut Schmitt, (2004: 26) experiential 

marketing merupakan pendekatan pemasaran yang melibatkan emosi 

dan perasaan konsumen dengna menciptakan pengalaman-pengalaman 

positif yang tidak terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan 

fanatik terhadap produk tertentu. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Tetanoe dan Damayanti (2014), dan Farisya (2012) menjelaskan 

bahwa experiential marketing mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

c. Hipotesis 3: Pengaruh  kepuasan pelanggan terhadap penggunaan 

ulang.  

Hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh yang 

positif variabel kepuasan pelamggam terhadap penggunaan ulang. 

Berdasarkan  Tabel 8 diperoleh nilai Standardized Coefficients Beta 

sebesar 0,277 dengan tingkat signifikan 0,001 < 0,05 (a = 5%) 

sehingga hipotesis ketiga terdukung. 

Dari hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan konsumen mempengaruhi penggunaan ulang pelanggan. Hal 

ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan yang diterapkan di PT 

Citra Elo Riverindo dapat mempengaruhi penggunaan ulang. Dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kepuasan konsumen dapat 

mempengaruhi penggunaan ulang. Jadi ketika konsumen merasa 

terpuaskan ketika merasakan experience saat mengarungi sungai 

progo, suatu saat mereka akan melakukan pembelian ulang dalam hal 

ini adalah menggunakan kembali experience jasa arung jeram PT 

Citra Elo Riverindo. Menurut Guiltinan (1997: 7) salah satu manfaat 

dari kepuasan konsumen adalah dapat menimbulkan pembelian ulang. 

Besarnya tingkat kepuasan konsumen akan berdampak pada 
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meningkatnya perasaan loyal oleh konsumen dan mengakibatkan 

konsumen akan kembali ke tempat yang sama untuk melakukan 

pembelian ulang. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Tetanoe dan Damayanti (2014), dan Farisya (2012) 

menjelaskan bahwa kepuasan konsumen mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap penggunaan ulang. 

d. Hipotesis 4: Pengaruh  Experiential marketing  terhadap penggunaan 

ulang dengan  kepuasan pelamggan sebagai variabel intervening 

Hasil analisis dengan menggunakan hierarchical regression 

analysis menunjukkan nilai signifikansi variabel experiential 

marketing yang diregresikan terhadap variabel penggunaan ulang 

sebesar  0,006 < 0,05 (α = 5%) dengan nilai standardized coefficients 

beta 0,224.  Kemudian berdasarkan hasil analisis regresi variabel 

experiential marketing  yang diregresikan bersama variabel kepuasan 

pelanggan terhadap variabel penggunaan ulang diperoleh hasil nilai 

nilai standardized coefficients beta yang mengalami penurunan dari 

sebesar 0,224 menjadi 0,172, dengan nilai signifikansi mengalami 

perubahan dari sebesar 0,006 < 0,05  (α = 5%) menjadi 0,033 < 0,05 

(α = 5%). Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang diajukan pada 

penelitian ini yaitu pengaruh experiential marketing  terhadap 

penggunaan ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel 

intervening dapat diterima sebagai partially mediated.  
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pengalaman positif yang dihasilkan pelanggan 

mampu menjadi salah satu keunggulan bersaing bagi PT Citra Elo 

Riverindo. Sejalan dengan Schmitt (1999), bahwa experiental 

marketing akan membuat perusahaan sulit untuk ditandingi. Melalui 

penerapan experiential marketing mampu membuat suatu jasa menjadi 

jasa berlevel premium (Schmitt, 1999). Experiential Marketing yang 

mempunyai beberapa elemen seperti sense, feel, think, act, dan relate 

(Schmitt, 1999), membuat perusahaan tidak hanya sekedar menjual 

jasa, tetapi juga menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Lebih 

jauh hal tersebut ditegaskan bahwa kepuasan terkait dengan 

pengalaman sebelumnya yang dapat menjadi ukuran untuk melakukan 

pembelian ulang. Sebagaimana Zeithaml dan Bitner (1996), bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi spesifik terhadap 

keseluruhan pelayanan yang diberikan, dimana pengukuran atau 

respon pelanggan dilakukan secara langsung atas pelayanan yang telah 

diberikan pemberi jasa, sehingga kepuasan pelanggan hanya dapat 

dinilai berdasarkan pengalaman yang pernah dialami saat proses 

pemberian pelayanan. 

Dari hasil yang diperoleh bahwa pengaplikasian experiential 

marketing di PT Citra Elo Riverindo memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penggunaan ulang dengan dimediasi oleh variabel 

kepuasan pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh 

Experiential Marketing Terhadap Penggunaan Ulang Jasa Wisata Arung 

Jeram dengan Variabel Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening di 

PT Citra Elo Riverindo Magelang maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :   

1. Variabel experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan ulang 

2. Variabel experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.  

3. Variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan ulang. 

4. Variabel experiential marketing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan ulang jasa wisata arung jeram dengan kepuasan 

pelanggan sebagai variabel intervening.  

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Praktis 

Manajemen PT Citra Elo Riverindo Magelang diharapkan dapat 

meningkatkan experience yang dapat menyentuh sisi emosional 

pelanggan misalnya dengan meningkatkan experiential marketing yang 

sudah diterapkan selama ini seperti: 

56 
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a. Sense yang menciptakan pengalaman melalui panca indera, 

seyogyanya pihak PT Citra Elo Riverindo mengevaluai apa saja 

selama ini yang dapat menciptakan sense konsumen untuk lebih 

ditingkatkan kualitasnya, seperti pemandangan yang semakin baik, 

aroma wangi khas alam yang diterapkan di indoor maupun outdoor, 

rasa makanan yang enak, dan suara alam yang alami. 

b. Feel yang bertujuan untuk membentuk pengalaman afektif yang 

mereka dapat dari si pemasar, untuk arung jeram misalnya apakah 

petugas dan tour guide nya dapat memberikan pelayanan yang lebih 

ramah, dapat menanggapi complain dan kritik yang dilayangkan 

konsumen dan bagaimana sikap PT Citra Elo menaggapi complain 

dan kritik tersebut. 

c. Think yang bertujuan untuk menciptakan kognitif, pemecahan 

masalah yang mengajak konsumen untuk berpikir kreatif, dalam hal 

ini manajemen PT Citra Elo Riverindo Magelang hendaknya 

melakukan publisitas yang lebih gencar dengan memanfaatkan 

berbagai sosial media yang ada dengan promo yang lebih kreatif 

lagi. 

d. Act yang bertujuan untuk  mempengaruhi perilaku, gaya hidup dan 

interaksi dengan konsumen, dalam hal ini manajemen PT Citra Elo 

Riverindo Magelang hendaknya menambah fasilitas sauna dan arena 

olahraga ringan untuk menambah ketertarikan konsumen berarung 

jeram di Citra Elo Riverindo. 
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e. Relate digunakan untuk memengaruhi pelanggan dan 

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

menitikberatkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan. 

Dalam hal ini PT Citra Elo Riverindo Magelang harus bisa meramu 

dengan lebih sesuai konsep experiential marketing yang diterapkan 

selama ini dengan memperbaharui sense, feel, think, dan act 

sehingga konsep experiential marketing akan lebih sesuai dengan 

perubahan selera konsumen. 

2. Implikasi Teoritis 

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian pada hal yang 

sama, sebaiknya melakukan penelitian dilingkup yang lebih besar. Tidak 

hanya pada 1 perusahaan saja dan sebaiknya melakukan penelitian yang 

lebih baik dengan mengikut sertakan variabel-variabel lain yang turut 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan penggunaan ulang yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER 

 

Kepada Yth. 

Responden di tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan skripsi yang sedang saya lakukan untuk meraih gelar 

Sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, saya bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Experiential Marketing Terhadap Penggunaan Ulang Jasa Wisata Arung 

Jeram Dengan Variabel Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening 

di PT Citra Elo Riverindo Magelang”. 

Maka saya mohon bantuan anda untuk menjadi responden penelitian 

dengan mengisi kuesioner yang saya ajukan secara lengkap dan jujur sesuai 

dengan pendapat anda. Atas partisipasi dan kerjasamanya, saya ucapkan terima 

kasih. 

 

 

Purworejo,     Desember 2015 

Hormat saya, 

 

Bustamil Arififn 

 

 

No Responden: ........... 



 
 

 
 

Data identitas responden dan petunjuk pengisian kuesioner 

A. Data identitas 

1. Nama  :............................................................... 

2. Berapa kali anda datang ber arung jeram di PT Citra Elo Riverindo? 

a. 1 X                                                b. Lebih dari 1 X 

3. Jenis kelamin   

a. Laki-laki  b. Perempuan 

4. Usia    

a. 17 -25 tahun  c. 36-45 tahun 

b. 26-35tahun  d. ≥ 46 tahun 

5. Pendidikan terakhir 

a. SD  d.  Diploma 

b. SMP  e.  S1 

c. SMA  f.  S2 / S3 

6. Pekerjaan  

a. Tidak Bekerja  d.  Pedagang/ wiraswasta 

b. PNS/TNI/POLRI  e. Petani  

c. Pegawai BUMN  f. Lainnya 

d. Pegawai swasta  

7. Pendapatan dalam sebulan 

a. ˂ 1.000.000   d.  2.500.000 s.d ˂ 5.000.000 

b. 1.000.000 s.d  ˂ 2.500.000   e.  ≥ 5.000.000 

B. Petunjuk pengisian 

1. Bacalah dan pahamilah pertanyaan yang tersedia, setiap pertanyaan 

diikuti lima pilihan jawaban, anda cukup memilih salah satu dari lima 

jawaban yang tersedia. 

2. Anda   cukup memberi tanda (v) pada pilihan jawaban.  Dalam hal ini 

tidak ada jawaban mendapatkan penilaian benar atau salah. Semua 

jawaban dianggap benar yang penting jawaban yang dipilih betul-betul 

berdasarkan apa yang anda alami dan rasakan sekarang, dengan 

keterangan sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju  : 5 

b. Setuju   : 4 

c. Netral   : 3 

d. Tidak Setuju  : 2 

e. Sangat Tidak Setuju : 1 

3. Selamat mengerjakan dan sekiranya tidak ada jawaban yang terlewatkan. 

 

 

 



 
 

 
 

A. Variabel Experiential Marketing (X) 

 

No. Pertanyaan STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

X1 Menurut saya berwisata arung jeram di PT Citraelo 

Riverindo menyentuh sisi emosional saya karena 

pemandangannya yang menakjubkan. 

     

X2 Menurut saya pegawai dan tour guide arung jeram 

PT Citraelo Riverindo, selain profesional juga 

ramah kepada pengunjung. 

     

X3 Saya tertarik untuk berarung jeram setelah melihat 

promo yang ditawarkan di PT Citraelo Riverindo 

karena jenis wisata yang  menantang adrenalin. 

     

X4 Saya berwisata arung jeram di PT Citraelo 

Riverindo untuk melatih fisik tubuh saya supaya 

tetap  sehat dan bugar. 

     

X5 Saya berwisata arung jeram di PT Citraelo 

Riverindo karena tertarik dengan konsep yang 

ditawarkan sesuai dengan gaya hidup saya yang 

sporty. 

     

X6 Berwisata arung jeram di PT Citraelo Riverindo 

membuat saya mempunyai banyak teman yang 

sehobi dengan saya. 

     

X7 Berwisata arung jeram di PT Citraelo Riverindo 

dengan teman-teman, dapat merekatkan hubungan 

persahabatan saya. 

     

 

B.  Variabel Penggunaan Ulang (Y) 

 

No. Pertanyaan STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

Y1 Saya datang berwisata arung jeram di PT Citraelo 

Riverindo lebih dari sekali dan berencana untuk 

datang kembali. 

     

Y2 Saya menceritakan kembali kesan positif saya 

berwisata arung jeram di PT Citraelo Riverindo 

kepada teman-teman saya. 

     

Y3 Jika ada acara berwisata, saya akan 

merekomendasikan wisata arum jeram di PT 

Citraelo Riverindo. 

     

 

 



 
 

 
 

C. Variabel Kepuasan Pelanggan (M) 

 

No. Pertanyaan STS 

1 

TS 

2 

N 

3 

S 

4 

SS 

5 

M1 Pelayanan yang diberikan di PT Citraelo 

Riverindo sesuai dengan harapan saya. 

     

M2 Menurut saya manajemen pegawai dan 

pengelolaan arung jeram yang diterapkan di PT 

Citraelo Riverindo sudah bagus. 

     

M3 Secara keseluruhan saya puas dengan fasilitas dan 

pelayanan yang diberikan saat berwisata arung 

jeram di PT Citraelo Riverindo. 

     

 

∞∞∞∞∞∞Terima Kasih ∞∞∞∞∞∞ 

 



 
 

 
 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Scale: Experiential_Marketing 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.817 .818 7 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1 3.9533 .78865 150 

X2 4.1667 .61760 150 

X3 3.8200 .76912 150 

X4 3.5800 .79655 150 

X5 3.8933 .77846 150 

X6 3.7267 .88155 150 

X7 3.7867 .77361 150 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1.000 .553 .362 .332 .276 .261 .336 

X2 .553 1.000 .403 .321 .330 .232 .356 

X3 .362 .403 1.000 .478 .371 .461 .183 

X4 .332 .321 .478 1.000 .533 .696 .507 

X5 .276 .330 .371 .533 1.000 .427 .307 

X6 .261 .232 .461 .696 .427 1.000 .475 

X7 .336 .356 .183 .507 .307 .475 1.000 

 

 



 
 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1 22.9733 10.939 .481 .352 .806 

X2 22.7600 11.539 .512 .399 .802 

X3 23.1067 10.780 .534 .375 .797 

X4 23.3467 9.852 .716 .600 .764 

X5 23.0333 10.744 .533 .324 .797 

X6 23.2000 9.839 .624 .538 .781 

X7 23.1400 10.859 .512 .367 .801 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

26.9267 14.068 3.75079 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Scale: KEPUASAN_PELANGGAN 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.772 .774 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

M1 3.8067 .67254 150 

M2 3.9200 .70014 150 

M3 3.8067 .74812 150 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 m1 m2 m3 

M1 1.000 .566 .552 

M2 .566 1.000 .483 

M3 .552 .483 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

M1 7.7267 1.556 .649 .421 .650 

M2 7.6133 1.568 .592 .362 .709 

M3 7.7267 1.475 .584 .348 .722 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.5333 3.096 1.75960 3 

 



 
 

 
 

Scale: PENGGUNAAN_ULANG 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 150 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 150 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.794 .794 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y1 3.8667 .83277 150 

Y2 3.8333 .72738 150 

Y3 3.7867 .79922 150 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 y1 y2 y3 

Y1 1.000 .606 .602 

Y2 .606 1.000 .481 

Y3 .602 .481 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Y1 7.6200 1.727 .702 .493 .648 

Y2 7.6533 2.134 .608 .388 .751 

Y3 7.7000 1.956 .609 .384 .750 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.4867 3.956 1.98902 3 

 



 
 

 
 

UJI REGRESI HIRARKI 

 

Regression 

(X Y) 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Experiential_mar

ketinga 
. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .224a .050 .044 .64894 

a. Predictors: (Constant), Experiential_marketing 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.292 1 3.292 7.817 .006a 

Residual 62.327 148 .421   

Total 65.619 149    
a. Predictors: (Constant), Experiential_marketing   
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.726 .398  6.847 .000 

Experiential_m

arketing 
.285 .102 .224 2.796 .006 

a. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    
 

 

 



 
 

 
 

Regression 

(X M) 
 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Experiential_mar

ketinga 
. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kepuasan_pelanggan 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .218a .047 .041 .57357 

a. Predictors: (Constant), Experiential_marketing 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.421 1 2.421 7.358 .007a 

Residual 48.689 148 .329   

Total 51.110 149    
a. Predictors: (Constant), Experiential_marketing   
b. Dependent Variable: Kepuasan_pelanggan   

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.916 .352  8.289 .000 

Experiential_mark

eting 
.244 .090 .218 2.713 .007 

a. Dependent Variable: Kepuasan_pelanggan    
 

 

 

 



 
 

 
 

Regression 

(M  Y) 
 
 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kepuasan_pelang

gana 
. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .277a .076 .070 .63989 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan_pelanggan 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.019 1 5.019 12.257 .001a 

Residual 60.600 148 .409   

Total 65.619 149    
a. Predictors: (Constant), Kepuasan_pelanggan   
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.618 .350  7.490 .000 

Kepuasan_p

elanggan 
.313 .090 .277 3.501 .001 

a. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    
 

 

 

 



 
 

 
 

Regression 

(X+M  Y) 

 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kepuasan_pelang

gan, 

Experiential_mar

ketinga 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .323a .105 .092 .63220 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan_pelanggan, Experiential_marketing 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.867 2 3.433 8.590 .000a 

Residual 58.752 147 .400   

Total 65.619 149    
a. Predictors: (Constant), Kepuasan_pelanggan, Experiential_marketing  
b. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.936 .469  4.125 .000 

Experiential_m

arketing 
.219 .102 .172 2.150 .033 

Kepuasan_pela

nggan 
.271 .091 .239 2.991 .003 

a. Dependent Variable: Penggunaan_ulang    

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 


