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ABSTRAK
Seiring dengan berkembangnya tempat wisata terutama di kota-kota besar seperti Jakarta,
maka pemasar perlu memikirkan sesuatu konsep tempat wisata yang tidak hanya memberikan
kepuasan saja, tetapi dengan pendekatan berdasarkan pengalaman yang dapat menciptakan
sensasi tertentu. Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan dalam pemasaran yang
sebenarnya dinilai sangat efektif karena sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi, para
pemasar lebih menekankan diferensiasi produk/jasa untuk membedakan dengan kompetitornya.
Tetapi dengan adanya experiential marketing, pelanggan akan mampu membedakan produk dan
jasa yang satu dengan lainnya karena mereka dapat merasakan dan memperoleh pengalaman
secara langsung melalui lima pendekatan (sense, feel, think, act, relate), baik sebelum maupun
ketika mereka mengkonsumsi sebuah produk atau jasa.
Seaworld Indonesia merupakan tempat wisata yang menerapkan konsep experiential
marketing, dengan mengusung konsep edutainment dengan 3 misi utama yaitu pendidikan
(education), konservasi (conservation), dan rekreasi (recreation). Dengan menciptakan
hubungan emosional diharapkan penelitian ini dapat mengetahui sensasi kepuasan yang berbeda
dan suatu behavioral intentions dari sisi customer. behavioral intentions adalah suatu indikasi
dari bagaimana orang bersedia untuk mencoba dan seberapa banyak sebuah usaha yang mereka
rencanakan untuk dikerahkan dalam upaya menunjukan perilaku.
Dengan menggunakan suatu metode analisis Sturctural Equation Modeling (SEM)
dengan softwarenya LISREL 8.51 diketahui hasil dari penelitian ini bahwa model penelitian
yang diajukan merupakan model yang fit karena memenuhi kriteria > 0,80 dan experiential
marketing ternyata berpengaruh positif terhadap customer satisfaction dan customer intention
diwahana Seaworld Indonesia.
Kata kunci: edutainment, experiential marketing, customer satisfaction, customer intention,
SEM, Lisrel 8.51
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