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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN  

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Citra Merek Dalam UKM Kelompok Seni Mahasiswa 

 Hamel dan Prahalad (2011 : 480) mendefinisikan citra merek adalah sebagai 

berikut: 

 “Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu.” 

  

Sementara itu, Kotler dan Armstrong (2009:260) mengemukakan definisi citra 

merek sebagai berikut: 

“proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan 

mengartikan masukan informassi untuk menciptakan suatu gambaran 

yang berarti.” 

 

Sedangkan menurut  Ferrinadewi (2008: 165) diuraikan sebagai berikut: 

“Citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi 

memori konsumen akan asosiasimya pada merek tersebut.” 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan definisi citra merek menurut 

para ahli dan peneliti pada tabel berikut di bawah ini: 
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Tabel 2.1  

Perbandingan Definisi Citra Merek 

SUMBER DEFINISI 

Hamel dan Prahalad  

(2011 : 480) 

Citra Merek adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. 

Kotler dan Armstrong  (2009:260) Citra merek adalah proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informassi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti. 

Ferrinadewi (2008: 165) Citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan asosiasimya pada merek tersebut 

Peneliti Citra merek adalah persepsi tentang UKM KSM yang akan 

menciptakan suatu gambaran berarti di benak anggota Kelompok 

Seni Mahasiswa tentang ingatan anggota tentang KSM, 

pengakuan dari setiap anggota KSM, track record (kesan) 

anggota terhadap KSM, dan hubungan emosional antar anggota. 

  

 Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) keyakinan konsumen (b)  dibenak 

konsumen (c) persepsi konsumen. 

 Menurut Hamel dan Prahalad (2011 :481) menjelaskan bahwa terdapat 5 

dimensi citra merek yaiut sebagai berikut: 

1. Pengakuan, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat 

suatu merek dalam benak dan pikiran konsumen. Pengakuan akan dapat 

menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang 

iklan yang sering. 

2. Reputasi, merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek memiliki 

suatu track record yang baik. 

3. Hubungan emosional, merupakan merek produk yang dapat membentuk 

assosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk, hubungan 

emosional timbul antara sebuah merek dengan konsumennya. 
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4. Lingkup, merupakan pengetahuan produk yang menyangkut seberapa lebar 

cakupan dari produk yang mau menggunakan merek yang bersangkutan. 

Adapun perbandingan dimensi dari citra merek tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut dibawah ini: 

Tabel 2.2  

Perbandingan Dimensi Citra Merek 

HAMEL DAN 

PRAHALAD(2011:481) 
PENELITI 

Pengakuan Pengakuan :  

- kemampuan mengingat anggota dengan nama KSM. 

- Kemampuan anggota dalam menggambarkan logo KSM 

Reputasi  Reputasi : 

- Tingkat kebanggaan anggota terhadap KSM 

- Track record anggota tentang KSM 

Hubungan Emosional Hubungan Emosional : 

- Tingkat asosiasi positif tentang KSM dimata anggota. 

- Hubungan emosional antara KSM dengan anggotanya. 

Lingkup Lingkup : 

- Anggota KSM mau menggunakan nama KSM dimanapun dan 

kapanpun. 

- Anggota KSM dapat bersaing dengan anggota dari UKM lain. 

 

Dari penjelasan tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa citra merek 

memiliki  jenis dan fungsi yang berbeda-beda tergantung dari seberapa baiknya pihak 

manajemen UKM KSM mengatur dari jenis  dan fungsi citra merek tersebut dan 

dengan secara tidak langsung dapat mempengaruhi anggota dalam melakukan 

aktivitas kegiatan di UKM KSM tersebut. Dari dimensi yang dijelaskan pada tabel 

diatas, semuanya dilakukan oleh UKM KSM Universitas Widyatama sehingga dapat 

dilihat seberapa baik kah pihak manajemen UKM KSM Universitas Widyatama 

dalam menjalankan citra merek tersebut. 
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2.1.2 Experiental marketing Dalam Anggota UKM Kelompok Seni Mahasiswa 

 Menurut Schmitt (1999:22) mengemukakan definisi experiental marketing 

sebagai berikut: 

 “Suatu usaha yang digunakan oleh perusahaan atau para pemasar, 

untuk mengemas produk sehingga mampu menawarkan pengalaman 

emosi hingga menyentuh hati dan perasaaan konsumen.” 

   

Sementara itu, Handi Chandra (2008:166) definisi experiental marketing 

adalah sebagai berikut: 

 “Strategi pemasaran yang dibungkus dalam bentuk kegiatan sehingga 

memberi pengalaman yang dapat membekas dihati konsumen.” 

  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan definisi experiental marketing 

menurut para ahli dan peneliti pada tabel berikut dibawah ini : 

Tabel 2.3 

Perbandingan Definisi Experiental Marketing 

SUMBER DEFINISI 

Schmitt (1999:22) Suatu usaha yang digunakan oleh perusahaan atau para pemasar, untuk 

mengemas produk sehingga mampu menawarkan pengalaman emosi hingga 

menyentuh hati dan perasaaan konsumen 

Handi Chandra (2008:166) Strategi pemasaran yang dibungkus dalam bentuk kegiatan sehingga memberi 

pengalaman yang dapat membekas dihati konsumen.” 

Peneliti Suatu konsep dan strategi yang di usung oleh KSM seperti kegiatan-kegiatan 

yang dapat membangun kreatifitas anggota berbentuk pengalaman yang dapat 

membekas di hati anggota KSM, seperti anggota yang mengikuti kegiatan 

KSM, membangun emosional antar anggota dengan sering berkumpul 

bersama, mengikut sertakan anggota dalam segala kegiatan rutin KSM. 

 

Dari pengertian-pengertian diatas,dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) usaha, (b) konsep dan strategi, (c) 

pengalaman, (d) kemauan konsumen. 
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 Menurut Schmitt (1999:64) Experiental marketing dapat diidentifikasikan 

beberapa yaitu: 

1. Sense (perasaaan yang timbul melalui pengalaman panca indra) 

Sense marketing berfokus pada perasaan dengan tujuan untuk menciptakan 

pengalaman melalui panca indra pelanggan. Sense marketing, bisa digunakan untuk 

mengidentifikasikan perusahaan dan produk, memberikan motivasi kepada 

pelanggan. Sense ditawarkan perusahaan harus distimulus dengan baik agar dapat 

memberikan suatu pengalaman yang mengesankan. 

Schimitt (1999:99) mengungkapkan bahwa tujuan dari sense marketing adalah 

memberikan kesan keindahan, kesenangan, kecantikan dan kepuasan melalui stimulus 

sensori panca indra pelanggan.sense sebagai differentiator jika suatu perusahaan 

menawarkan suatu produ/jasa yang di desain secara khusus. Sense sebagai motivator 

jika suatu perusahaan dapat memotivasi pelanggan untuk mencoba dan membeli 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tanpa iklan yang berlebihan. Sense 

sebagai value provider jika suatu perusahaan dapat memberikan nilai yang unik 

kepada pelanggan. 

2. Feel (perasaan yang timbul melalui pengalaman emosi) 

Feel marketing berusaha utnuk menarik perasaan terdalam dan emosi 

pelanggan, dengan tujuan untuk menciptakan perasaan pengalaman pelanggan mulai 

dari perasaan yang biasa saja sampai pada tingkat emosi yang kuat karena kebanggan 

dan prestise. Untuk mencapai feel marketing yang dibutuhkan adalahh pendekatan 

yang bisa membangkitkan emosi pelanggan dengan mengusahakan pelanggan agar 

merasa feel good. Dia mencintai produk dan perusahaan dan ketika pelanggan 

mengalami feel bad, ia akan menghindari produk dan meninggalkan perusahaan. Jadi 

bila strategi pemasaran kita dapat membuat perasaaan lebih baik secara konsisten 

kepada pelanggan dia akan membentuk loyalitas pelanggan dengan kuat. 
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3. Think  

Tujuan dari think marketing adalah membawa pelanggan mampu berfikir lebih 

mendalam dan kreatif sehingga memberikan opini yang bagus terhadap produk dan 

service perusahaan. 

Menurut Schmitt(1999:148) mengungkapkan prinsip dari think yang dapat 

digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran dengan resep seperti dibawah ini : 

a. Surprise  

Kejutan ini sangat diperlukan untuk menarik perhatian dan mengajak pelanggan 

agar mau berfikir kreatif. Kondisi akibat pelanggan mendapat lebih dari yang semula 

dia diharapkan atau sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang dia pikiran 

sebelumnya yang berdampak pada perasaan senang. 

b. Intrigue  

Adalah suatu yang merupakan diluar kejutan. Jika kejutan berangkat dari 

harapan didalam pemikiran, intrigue berada diluar kerangka pemikiran tersebut, 

karena kampanyenya bersifat membangkitkan rasa ingin tahu pelanggan. 

c. Provocation 

Provokasi dapat menimbulkan perhatian yang luar biasa dari target market kita, 

karena menstimulasikan diskusi dan kontroversinya, akan tetapi hal ini menjadi 

terlalu beresiko bila melalui batas-batas moral etika dan hukum disuatu komunitas 

tertentu. 

Sebaiknya untuk berfikir kreatif dibutuhkan dua cara berfikir yaitu berfikir 

konvergen dan divergen. Berfikir konvergen adalah berfikir analisis, mendefinisikan 

masalah secara rasional. Sedangkan berfikir divergen yaitu cara berfikir yang bebas 

bergerak, asosiatif, kemampuan untuk menghasilkan banyak ide, fleksibel untuk 

merubah perspektif pemikiran dan ide original. Para pemasar perlu untuk 

menggunakan dua konsep cara berpikir dalam membuat pesan yang unik. 

4. Act  

Act marketing bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang berhubungan 

dengan pengalaman tubuh (physical body). Pola jangka panjang dari perilaku dan 
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gaya hidup, dan pengalaman sebagai hasil interaksi dengan orang lain, sehingga 

memperkaya kehidupan pelanggan dengan pengalaman yang bersifat ragawi. Act 

memperlihatkan kepada pelanggan alternatif lain untuk berbuat sesuatu, alternatif 

gaya hidup dan interaksi sosial. 

5. Relate  

Relate marketing sering kali terjadi sebagai akibat dari sense, feel, think, dan 

art experience. Relate dikembangkan diluar hubungan personal dan perasaan pribadi 

tetapi menambah pengalaman individual dalam hubungan dengan orang lain, 

masyarakat serta budaya yang direflesikan dalam brand. Relate memperngaruhi 

hubungan dengan orang lain. Kelompok sosial seperti pekerjaan, suku, atau gaya 

hidup, sehingga menjadi pendukung yang berguna untuk menambah pengalaman 

pelanggan dari interaksi antar sosial budaya dengan kebutuhan pelanggan untuk 

identitas sosial. Kunci dari relate adalah memilih referensi yang betul dan daya tarik 

grup yang dapat menciptakan diferensiasi identitas sosial bagi pelanggan dengan 

terlibat dalam komunitas tersebut. 

Adapun perbandingan dimensi dari experiental marketing tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut dibawah ini : 
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Tabel 2.4 

 Dimensi Experiental Marketing 

SCHMITT (1999:64) PENELITI 

Sense Sense : 

- Pengalaman yang diberikan KSM kepada 

anggota 

- Peranan ketua KSM kepada anggotanya 

Feel Feel : 

- Kemenarikan kegiatan-kegiatan KSM 

- KSM membangun emosi feel good kepada 

anggota 

Think Think: 

- Surprise 

- Intrigue 

- Provocation  

Art Art : 

- Mengikut sertakan anggota dalam setiap 

kegiatan KSM. 

- Melatih anggota untuk mampu berinteraksi 

dengan audiens 

Relate Relate : 

- KSM memberikan pengalaman tambahan 

kepada anggota, seperti kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan KSM. 

-  KSM dapat mempengaruhi cara 

berinteraksi anggota UKM KSM dengan 

UKM lainnya. 

 

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa experiental marketing 

memiliki beberapa alat yang dapat dilakukan oleh UKM KSM untuk menarik anggota 

menjadi loyal, hal tersebut tergantung bagaimana KSM ingin melakukan experiental 

marketing tersebut dan untuk meningkatkan anggota yang loyal baik dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka pendek. 
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2.1.3 Loyalitas Anggota UKM Kelompok Seni Mahasiswa 

 Griffin (2009:4) mengemukakan definisi loyalitas pelanggan sebagai berikut : 

 “konsep loyalitas konsumen lebih mengarah pada perilaku dari sikap 

dan seseorang yang loyal akan memperlihatkan perilaku pembelian 

yang artikan sebagai suatu pola pembelian yang teratur dalam waktu 

yang lama yang dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil 

keputusan.” 

  

Sementara itu Ratih (2010:129) mengemukakan definisi loyalitas konsumen 

adalah sebagai berikut : 

 “loyalitas adalah komitmen bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/ jassa 

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perusahaan perilaku.” 

 

Sedangkan menurut Rangkuti (2009:60) mengemukakan definisi loyalitas 

konsumen sebagai berikut : 

“loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu 

merek. Karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang 

pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, 

maka kerentanan kelompok pelanggan dari seragam kompetitor dapat 

dikurangi.” 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat antara perbandingan definisi loyalitas 

konsumen menurut para ahli dan peneliti pada tabel berikut dibawah ini : 
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Tabel 2.5  

Perbandingan Definisi Loyalitas Anggota UKM KSM 

SUMBER DEFINISI 

Griffin (2009:4) konsep loyalitas konsumen lebih mengarah pada perilaku dari sikap dan 

seseorang yang loyal akan memperlihatkan perilaku pembelian yang diartikan 

sebagai suatu pola pembelian yang teratur dalam waktu yang lama yang 

dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil keputusan. 

Ratih (2010:129) loyalitas adalah komitmen bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk/ jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perusahaan perilaku 

Rangkuti (2009:60) loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Karena 

hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah 

merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan kelompok 

pelanggan dari seragam kompetitor dapat dikurangi. 

Peneliti  Sebuah komitmen dari anggota terhadap KSM untuk selalu setia terhadap 

KSM ,dan akan merekomendasikan KSM tersebut kepada orang lain. 

   

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) komitmen (b) konsisten (c) 

kesetiaan. 

 Menurut Tjiptono (2009:107) mengemukakan beberapa karateristik dari 

pelanggan yang loyal, yaitu : 

1. Melakukan pembelian ulang yang konsisten. 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan perusahaan. 

2. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut kepada orang lain. 

3. Konsumen tidak mudah beralih pada produk pesaing. 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis dari pesaing.  
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Adapun perbandingan dimensi  dari loyalitas konsumen tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.6  

Perbandingan Dimensi Loyalitas Konsumen 

TJIPTONO (2009:107) PENELITI 

Melakukan pembelian ulang yang 

konsisten 

Melakukan pembelian ulang yang konsisten : 

- Mengikuti kegiatan-kegiatan KSM lainnya 

- Secara rutin datang ke UKM untuk saling 

berinteraksi dengan anggota KSM lainnya. 

Merekomendasikan produk perusahaan 

kepada orang lain. 

 

Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang 

lain. : 

- Keminatan anggota untuk mekomendasikan KSM 

kepada mahasiswa lain. 

- Membujuk mahasiswa yang belum bergabung 

untuk menjadi anggota KSM 

Konsumen tidak mudah beralih pada 

produk pesaing. 

 

Konsumen tidak mudah beralih pada produk pesaing : 

- Lebih memprioritaskan UKM KSM dibandingkan 

UKM lainnya. 

- Tidak mudah terpengaruh dengan kegaiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM lainnya 

  

 Pada tahap ini dimensi yang diambil adalah merekomendasikan produk 

perusahaan kepada orang lain. Karena ppda penelitian ini lebih terlihat anggota yang 

baru antusias untuk merekomendasikan UKM KSM kepada mahasiswa lain selain 

anggota untuk ikut bergabung di UKM KSM. 

 

2.2 Penelitiaan Terdahulu Terkait Hubungan Antar Variabel 

 Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 
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a) Hubungan antara Variabel Citra Merek dan Loyalitas Konsumen 

Citra merek memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Dari hasil 

penelitian sebelumnya terbukti bahwa citra merek dan loyalitas konsumen 

memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap loyalitas konsumen. Semakin 

baik perusahaan mengelola citra merek maka loyalitas konsumen akan semakin 

baik juga.  

Penelitian sebelumnya terkait hal ini terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.7  

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Citra Merek dan 

Loyalitas Konsumen 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Septian (2015 :24) Terdapat pengaruh brand image yang sangat 

kuat terhadap loyalitas konsumen sepeda 

motor merek Yamaha 

Aulya (2015 : 76) Brand image berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen Trevel Cipaganti Cabang 

Dago Bandung 

Agit (2013 : 86) Terdapat hubungan yang kuat antara brand 

image terhadap loyalitas konsumen Amble 

Footwear 

 

Dari tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara variabel citra merek 

dan loyualitas konsumen seperti terlihat pada gambar berikut ini : 

 

Septian (2015 : 24) 

Aulya (2015 : 76) 

Agit (2013 :86) 

  

 

 

Gambar 2.1 

Hubungan antara Variabel Citra Merek dan Loyalitas Konsumen 

 

Citra merek Loyalitas 

Konsumen 
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b) Hubungan antar variabel experiental marketing dan loyalitas konsumen 

Experiental marketing memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hasil 

dari penelitian sebelumnya, terbukti bahwa experiental marketing dan loyalitas 

konsumen memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas 

konsumen. Semakin baik perusahaan memberikan pengalaman yang unik 

kepada konsumen, semakin baik juga loyalitas konsumen kepda perusahaan 

tersebut, dan akan semakin baik juga dampaknya terhadap peningkatan 

loyalitasnya. 

Tabel 2.8  

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Experiental marketing dan 

Loyalitas Konsumen 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Vanisa(2015:55) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara experiental marketing dengan loyalitas 

konsumen. BreadTalk TSM Bandung 

Rohmat dan Sri Nastiti (2012 :132) Terdapat pengaruh yang postif dan signifikan 

antara experiental marketing dan loyalitas 

pengunjung Taman Rekreasi Sangkaling 

Malang. 

Retno (2009 : 156) Terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara experiental marketing dan 

loyalitas Kentucky Fried Chicken. 

 

 Dari tabel diatas, maka bisa digambarkan hubungan antara variabel 

experiental marketing dan loyalitas konsumen seperti yang terlihat pada gambar 

berikut ini : 

Vanisa(2015:55) 

Rohmat dan Sri Nastiti( 2012:132) 

Retno (2009 :156) 
 

 

Gambar 2.2 

Hubungan antara Variabel Experiental marketing dan Loyalitas Konsumen 

 

Experiental 

Marketing 

Loyalitas  

Konsumen 
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 Dilihat dari hasil beberapa penelitian terdahulu ternyata baik dari variabel 

citra merek terhadap loyalitas konsumen dan variabel experiental marketing terhadap 

loyalitas konsumen memiliki pengaruh yang kuat, signifikan dan positif fan dari 

beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan citra merek, experiental 

marketing, dan loyalitas konsumen. Maka yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah dari objek dan tempat penelitian serta variabel yang 

diteliti bersumber dan tiga variabel, yaitu: citra merek, experiental marketing dan 

loyalitas konsumen. Pada penelitian ini juga mengambil unit analisis anggota KSM 

Universitas Widyatama Bandung, namun beberapa hubungan Variabel dan dimensi 

yang digunakan oleh peneliti terdahulu dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian 

ini. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk paradigma penelitian sebagai 

jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut terdapat dua 

variabel independen (Citra Merek dan Experiental Marketing) yang mempengaruhi 

variabel dependen( Loyalitas Konsumen). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh citra UKM KSM dan 

experiental marketing terhadap implikasinya yaitu loyalitas anggota UKM Kelompok 

Seni Mahasiswa sehingga dengan adanya ke-tiga hal tersebut akan mendorong 

mahasiswa atau anggota untuk loyal kepada Kelompok Seni Mahasiswa. 

Berbicara masalah citra merek, citra merek adalah baik saat bisa menjadi daya 

tarik yang kuat untuk menggiring mahasiswa untuk mau bergabung dengan KSM. 

Atau setidaknya akan membangkitkan keinginan atau minat yang kuat dari anggota 

untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KSM dan pada akhirnya akan 

menuju pada loyalitas dari mereka itu sendiri. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi citra merek yaitu seperti pengakuan, reputasi hubungan emosional dan 
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lingkup. Faktor tersebut dapat memberi nilai kesan tersendiri dibenak mahasiswa atau 

anggota dengan mendorong emosional mahasiswa untuk menjadi loyal kepada KSM. 

Dalam menyikapi perkembangan nilai seni serta kebutuhan dan keinginan 

anggotanya, KSM menyediakan berbagai macam sub unit dan kegiatan seperti Vokal 

grup, Bigband, Pompomboy, Modern dance, Padus, dan  Megapixel. Karena suatu 

UKM akan unggul dalam persaingan jika mampu mengungguli segmen lainnya, yaitu 

UKM lainnya dan memperhatikan loyalitas anggotanya. Saat KSM mendapat nilai 

lebih dari anggota maka yang menjadi tujuan selanjutnya adalah membuat anggota 

untuk mendapatkan kesan dan pengalaman yang baik saat ikut serta dalam 

pelaksanaan kegiatan KSM supaya mereka mendapatkan experiental marketing yang 

baik dari KSM. 

Experiental marketing adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan 

kebutuhan anggota dan aspirasi  yang menguntungkan, melibatkan dengan 

menggunakan komunikasi dua arah antara KSM dengan anggota sehingga 

memberikan kepribadian terhadap KSM untuk bisa hidup dan menjadi nilai tambah  

kepada anggota KSM. Experiental marketing yang tepat dapat mempengaruhi tingkat 

loyalitas anggota untuk mencapai misi KSM dalam meningkatkan loyalitas anggota. 

Dengan adanya experiental marketing, anggota akan mampu membedakan UKM 

KSM dengan UKM lainnya, karena mereka melalui lima pendekatan (sense, feel, 

think, art, relate), baik sebelum maupun ketika mereka sudah masuk ke UKM KSM.  

Karenanya untuk dapat menghadapi persaingan khusunya untuk UKM, strategi untuk 

menarik anggota untuk dapat loyal adalah dengan memaksimalkan citra merek dan 

experiental marketing pada UKM tersebut. 

Loyalitas anggota adalah lebih menunjukan kepada suatu perilaku, yang 

ditunjukan dengan melakukan kunjungan ulang ke UKM KSM, merekomendasikan 

UKM KSM kepada mahasiswa lain yang belum bergabung, didasarkan pada unit 

pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan loyalitas, anggota KSM yang loyal 

adalah mereka yang lebih memprioritaskan UKM KSM dibandingkan UKM lainnya, 

dengan mengikuti segala kegiatan yang dilakukan KSM untuk anggotanya. 
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Untuk mencapai ke dalam tahapan-tahapan tersebut, maka diperlukan 

berbagai macam upaya dari staf inti KSM agar calon anggota setidaknya mengetahui 

keberadaan dari UKM tersebut dan menjadi loyal untuk bertahan di UKM KSM. 

Misalnya adalah dengan mengadakan liburan kepada anggota-anggotanya. Salah satu 

strategi tersebut dilakukan untuk dapat mengungguli pesaing yang berdekatan dengan 

UKM KSM. Karena jika dilihat dari segi aspek citra merek sudah tidak ada masalah 

yang artinya sudah sangat baik dengan nama yang sekarang. 

Terkait dengan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran tersebut 

diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Paradigma Penelitian 

 

Citra Merek (X1) 

1. Pengakuan  

2. Reputasi  

3. Hubungan 

Emosional 

4. Lingkup 

Experiental 

Marketing(X2) 

1. Sense 

2. Feel  

3. Think 

4. Art  

5. Relate  

Loyalitas Konsumen (Y) 

1. Melakukan pembelian 

ulang yang konsisten. 

2. Merekomendasikanpro

duk perusahaan kepada 

orang lain. 

3. Konsumen tidak 

mudah beralih pada 

produk pesaing. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

a. Hipotesis : 

1. Citra UKM KSM dan experiental marketing berpengaruh  terhadap loyalitas 

anggota Kelompok Seni Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung. 

b. Sub Hipotesisnya adalah : 

1. Citra UKM KSM berpengaruh terhadap loyalitas konsumen di Kelompok 

Seni Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung. 

2. Experiental marketing berpengaruh terhadap loyalitas anggota Kelompok Seni 

Mahasiswa Universitas Widyatama Bandung 

 

 


