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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menyebarkan 

kuisioner kepada 100 responden Nanny’s Pavillon Outlet Martadinata Bandung 

yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 

(experiential marketing) mempengaruhi variabel Y (customer loyalty), maka 

penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :  

1. Secara umum, variabel experiential marketing pada Nanny’s Pavillon 

Outlet Martadinata Bandung dengan dimensi sense, feel, think, act dan 

relate menunjukan hubungan yang kuat  antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. Menurut hasil penelitian dimensi “feel” dan “relate” 

sangat kuat mempengaruhi customer loyalty dibanding dimensi yang 

lainnya. Dimensi feel, mendapatkan tanggapan yang paling tinggi, hal 

tersebut diakrenakan pihak resto berhasil menciptakan memorable 

experience terhadap pelanggannya melalui dimensi feel. Menurut Schmitt 

(1999), dimensi feel menekankan perasaan dan emosi konsumen dengan 

tujuan menciptakan pengalaman yang menghubungkan dengan merek 

sehingga menciptakan kesenangan dan kebanggaan. Sedangkan dimensi 

kedua ialah relate, dimensi relate juga berhasil mempengaruhi pelanggan 

Nanny’s Pavillon Outlet Martadinata Bandung. Menurut Schmitt (1999), 

bahwa relate merupakan gabungan dari keempat aspek experiential 

marketing. Pada umumnya relate menunjukan hubungan dengan orang 

lain, kelompok, negara, masyarakat dan budaya.  Tujuannya yakni 

menghubungkan konsumen tersebut dengan budaya dan lingkungan sosial. 

  Hasil dari skor terbesar yakni dimensi “act” dimana dimensi “act” 

ini mendapatkan skor terbanyak yakni 784 lebih besar daripada dimensi 

lainnya, dimensi act merupakan teknik pemasaran yang menciptakan 

pengalaman konsumen yang berhubungan dengan  tubuh secara fisik, pada 

perilaku dan gaya hidup jangka panjang. Indikator dari act adalah, 
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kreativitasi manajemen dan diferensiasi produk. Kreatifitas manajemen 

yang dilakukan oleh Nanny’s Pavillon outlet Martadinata Bandung 

membuat pelanggan menjadi loyal. Dengan segala konsep, tema, furniture, 

spot yang unik dan gemerlang, berhasil membuat memorable experience 

bagi pelanggannya. Tentu ini merupakan suatu keberhasilan perusahaan 

Nannys Pavillon Outlet Martadinata Bandung. 

 

2. Tanggapan responden terhadap customer loyalty  yang terdiri dari makes 

regular repeat purchases (konsumen melakukan pembelian secara 

berkelanjutan pada suatu produk tertentu), purchase across product and 

service lines (konsumen tidak hanya membeli jasa dan produk utama tetapi 

konsumen juga membeli lini produk dan jasa perusahaan yang sama), 

refers to other (merekomendasikan resto kepada orang lain), demonstrates 

an immunity to the full the of the the competition (menunjukan kekebalan 

dari daya tarik produk sejenis dari pesaing)  mendapatkan penilaian 

tertinggi. Tingginya penilaian tersebut  menunjukan bahwa loyalitas 

pelanggan terhadap resto tersebut juga tinggi. Dibuktikan dengan 

kesediaan pelanggan dalam hal menunjukan kekebalan dari daya tarik 

produk sejeni dari pesaing. Hal ini terjadi karena lebih banyak positif 

daripada negatif  yang pelanggan dapatkan dari resto. Sedangkan untuk 

penilaian terendah yaitu pada makes regular repeat purchases, atau 

konsumen melakukan pembelian secara berkelanjutan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan besarnya kekebalan pelanggan dalam produk 

lain tidak berarti mereka, harus melakukan pembelian berkelanjutan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis menunjukan bahwa  

experiential marketing yang terdiri dari indikator sense, feel, think, act dan 

relate  secara simultan berpengaruh positif pada customer loyalty atau 

loyalitas pelanggan. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian bahwa  penulis memberikan saran tentang  

experiential marketing terhadap customer loyalty atau loyalitas pelanggan di 

Nanny’s Pavillon Outlet Martadinata bandung adalah sebagai berikut : 

 

a. Feel Marketing 

  Dalam feel marketing perusahaan harus bisa memberikan pengaruh merek 

terhadap pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan Experiential Provider. Dimana 

perusahaan bisa melakukannya dalam segi kemasan produk,  identitas produk, 

komunikasi, website dan orang yang menawarkan produk yang bisa meluluhkan 

emosi pelanggan. 

 

b. Relate Marketing 

  Pada dimensi ini, manajemen resto dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan pelanggan. Salah satu yang harus dilakukan pihak resto adalah membuat 

kartu bagi mereka yang sering datang ke Nanny’s Pavillon lebih dari tiga kali. 

Kartu tersebut bisa memberikan manfaat terhadap pelanggan, caranya dengan 

memberikan disscount setiap pembelian seharga 10%. 

   

  Dalam meningkatkan customer loyalty  di Nanny’s Pavillon Outlet 

Martadinata Bandung  melalui program experiential marketing. Perusahaan 

diharapkan bisa mengaplikasikan ilmu dari memorable experiences tersebut 

sebagai strategi menarik dan  mempertahankan pelanggan. Hal ini bisa dilakukan 

dengan cara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan memberikan pengalaman 

yang berbeda dan sangat mengesankan kepada konsumen.
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