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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Beberapa ahli mendefinisikan manajemen sebagai berikut. 

Menurut Hasibuan dalam buku berjudul Manajemen : Dasar, pengertian, dan 

Masalah (2002:2) : 

 “Manajemen adalah ilmu dalam seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.” 

 Sedangkan menurut James A.F. Stoner (2003:7) 

 “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan 

pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi untuk tujuanyang ditetapkan.” 

 Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa manajemen pada intinya 

adalah upaya mengatur berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujua 

yang ditetapkan secara efektif dan efesien. Manajemen mempunyai kemampuan 

untuk mentukan tujuan yang memadai dan mengerjakan sesuatu yang benar. 

 

2.1.2   Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan untuk 

mempertahankan kegiatan usahanya secara kesinambungan. Pemasaran mencakup 

semua kegiatan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya secara 

kreatif dan menguntungkan. 

Pemasaran adalah hal yang begitu mendasar sehingga tidak dapat dipandang 

sebagai fungsi yang terpisah. Pemasaran merupakan keseluruhan bisnis yang 

dilihat dari hasil akhirnya, yaitu dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, 

keberhasilan usaha tidak ditentukan oleh produsen melainkan oleh pelanggan. 

Pemasaran tidak hanya sekedar menyampaikan produk dari perusahaan ke 

konsumen. Proses pemasaran mencakup segmentasi pasar, memilih, dan 

menetapkan posisi pasar pada pasar sasaran yang dapat secara unggul dipuaskan 
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oleh perusahaan. Hal penting dari proses pemasaran tidak dimulai dengan suatu 

produk atau penawaran, tetapi dengan pencapaian peluang pasar. 

Pemasaran merupakan sebuah faktor penting dalam suatu siklus yang 

bermula dan berakhir dengan kebutuhan. Pemasaran harus dapat menafsirkan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, mengidentifikasikan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, mengembangkan produk, menetapkan harga produk 

mendistrisbusikan produk, mempromosikan produk secara efektif, serta 

mengkombinasikan dengan data pasar seperti lokasi konsumen, jumlah dan 

keseluruhan konsemen. Pemasaran telah didefinisi dalam banyak cara dan 

dikemukakan oleh beberapa ahli dalam pemasaran. 

Berikut ini pengertian pemasaran menurut Lamb, Hair, Mc Daniel 

(2001:6) dalam buku berjudul “Pemasaran” yang diterjemahkan oleh David 

Octavia : 

“Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan mejalankan konsep, 

harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk 

menciptkan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisasi.” 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Maynard dan Beckman yang 

dukitip oleh Buchari Alma (2002:1) : 

“Marketing embraces all business activities involved in the of flow goods 

and services from physical production to consumption.” 

Dari devinisi diatas dapat diartikan : 

“Pemasaran mencakup segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan 

jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi.” 

Sedangkan pengertian pemasaran menurut Kotler, Armstrong (2003:7) 

adalah sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah proses sosial dan menajerial dimana individu dan 

kelompok apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan 

pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.” 

Dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa 

pemasaran mencakup segala proses untuk memperoleh apa yang diinginkan 

individu dan organisasi melalui pertukaran dan penciptaan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan individu dan organisasi. 
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2.1.3  Pengertian Manajemen Pemasaran 

Organisasi menginginkan suatu tingkat permintaan tertentu dari produk 

yang dihasilkannya. Tetapi pada waktu tertentu, mungkin terjadi no demand, atau 

terlalu banyak permintaan akan produk perusahaan. Makan manajemen 

pemasaran dibutuhkan untuk menentukan cara-cara dalam mengatasi keadaan 

permintaan yang berbeda-beda tersebut. 

Adapun definisi menajemen pemasaran menurut  Kotler dan Armstrong yang 

diterjemahkan oleh Damos Sihombing (2003:18) adalah sebagai berikut : 

“Manajemen pemesaran adalah analisis, perencanaan, implementasi dan 

pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan 

sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.” 

   Sedangkan menurut Buchari Alma (2005:1) yang dikutip dari Shulz 

mengatakan : 

  “Manajemen Pemasaran adalah merencanakan, pengarahan dan 

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari 

perisahaan.” 

 Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen pemasaran tidak 

hanya berfungsi untuk menentukan dan meningkatkan permintaan di pasar, tetapi 

dapat juga mengubah dan mengurangi permintaan tersebut serta pengololaan 

hubungan dengan pelanggan dengan cara merencanakan, mengarahkan, dan 

melakukan pengawasan pasa setiap tahap pemasaran perusahaan. 

 

2.1.4  Bauran pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran posisi produk yang diinginkan dalam 

benak konsumen, perusahaan perlu mendesain program agar produk dapat 

memperoleh respon dari pasar sasaran. Dalam pemasaran diperlukan suatu alat, 

alat disini adalah program yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Alat lazim 

disebut bauran pemasaran (marketing mix). 

 Menurut Philip Kotler yang dikutip Bayu Swasta DH (2003:5) dalam 

bukunya “Manajemen Pemasaran”  yang dimaksud bauran pemasaran adalah : 
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“Marketing mix is the set of maarketing tools the firm user to pursue its 

marketing objective in the target market.”  

Dari definisi diatas dapat diartikan : 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat variable pemasaran yang dapat 

dikuasai oleh pemasaran dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

sesaran.” 

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, 

yang didalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu 

ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. 

  Bauran pemasaran terdiri dari atas segala sesuatu yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran 

tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok variable yang dikenal dengan 

“empat P”. Kelompok variable bauran pemasaran menurut Kotler dan 

Armstrong (2003:79) adalah : 

1. Product (produk) 

 Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh individu, rumah 

tangga maupun organisasi ke dalam pasar untuk diperhatikan, digunakan, 

dibeli maupun dimiliki. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

produk, misalnya jenis produk yang akan dijual seperti kualitas, desain, 

kemasan dan lain sebagainya serta pelayanan yang dijual bersama produk. 

2. Price (harga) 

 Harga adalah sejumlah nilai yang diperlukan untuk memperoleh suatu 

produk. Biasanya, harga dihitung dengan nialai uang. Kebijakan dan 

prosedur yang berkaitan dengan harga, antara lain : tingkat harga yang 

direncanakan, kebijakan pemberian harga dan sebagainya. 

3. Place (distribusi/tempat) 

 Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan 

produk kepada konsumen pada tempat yang tepat, waktu yang tepat dan 

jumlah yang tepat. Tempat yang dimagsud adalah dimana konsumen 

biasanya membeli produk tersebut. Kebijakan dan prosedur yang berkaitan 

dengan distribusi atau tempat, misalnya pembentukan hubungan dengan 
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berbagai penyedia fasilitas saluran pemasaran untuk menyediakan produk 

dan memberikan pelayanan secara efesien kepada pasar sasaran. 

4. Promotion (promosi) 

 Promosi adalah aktivitas mengkondisikan keunggulan dan kelebihan-

kelebihan produk serta membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Kebijakan dan prosedur yang menyangkut upaya memperkenalkan produk 

kepada konsumen tersebut, misalnya cara-cara promosi yang akan 

ditempuh, penetapan anggaran untuk promosi. 

 Keempat unsur dalam bauran pemasaran tersebut berkaitan satu sama lain, 

keputusan dalam satu elemen akan mempengaruhi tindakan pada elemen lain. 

Dari berbagai elemen bauran pemasaran yang ada, manajemen harus memilih 

kombisi yang sesuai dengan lingkungannya. 

 

2.2 Experiental Marketing 

 Menurut Pine II dan Gilmore (1999) dalam bukunya yang berjudul “The 

Experience Economy” terdapat 4 tingkatan dalam ilmu pemasaran (economic 

value) yakni commodities, goods, service dan experience yang masing-masing 

tingkatan memiliki arti dan pengaruh masing-masing yang berkaitan dengan 

kepuasan konsumen. 

a. Commodities 

Komoditi atau komoditas merupakan bahan material yang diambil secara 

langsung dari alam misalnya flora, fauna, air, udara, tanah serta mineral. 

Pada umumnya komoditi diproses lebih lanjut sehingga diperoleh suatu 

karakteristik tertentu dan lebih bermanfaat dan mempunyai nilai jual jika 

dilakukan pengolahan lebih lanjut. 

b. Goods 

Goods merupakan komoditi sebagai bahan mentahnya atau merupakan 

barang setengah jadi dan siap dijual. Harga goods itu sendiri ditentukan 

berdasarkan pada biaya produksi. 

 

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/commodity-dan-commodity-hedging.html
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c. Services 

Service lebih kenal dengan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi 

keinginan konsumen. Konsumen pada umumnya menilai manfaat dari 

service adalah lebih tinggi dari yang konsumen ekspektasikan atau 

harapkan (kepuasan). 

d. Experience 

Experience adalah suatu kejadian yang terjadi apabila badan usaha dengan 

sengaja menggunakan services sebagai prasarana dan goods menjadi 

penyangga untuk dapat menarik hati atau minat konsumen secara 

individual dan emosi. Badan usaha berusaha mengikat pengalaman 

disekeliling goods maupun services yang ada untuk dapat menarik 

konsumen lebih banyak. Konsumen secara umum menilai pengalaman 

berdasarkan pada ingatan atas kejadian yang menarik hati. 

Pergerakan economic value dari keempat tingkatan yang ada mulai dari 

commodities, goods, service dan experience akan meningkat secara besar 

dalam value karena konsumen menemukan bahwa dalam tiap tingkatan 

tersebut lebih relevan terhadap apa yang diinginkannya. Setiap badan 

usaha memiliki tingkat experience yang berbeda-beda sehingga 

mereka lebih mudah mendiferensiasikan apa yang mereka tawarkan. 

Pendekatan yang dapat digunakan oleh badan usaha untuk dapat 

menggerakan economic value menuju pada tingkatan experiential yaitu 

dengan menambah elemen-elemen yang dapat mempertinggi interaksi 

yang berkaitan secara langsung dengan panca indra melalui penglihatan, 

suara, sentuhan, rasa dan bau dari konsumen tersebut. Tahapan-tahapan 

dalam pergerakan economic value adalah mengolah barang atau bahan 

baku (extract commodities), tahap membuat barang atau produk (make 

goods), tahap memberikan pelayanan (deliver services) dan tahap 

pengalaman (stage experience) yang mempunyai arti memberikan 

pengalaman yang bersifat memorable (selalu diingat dan dikenang dalam 

pikiran). 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html
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Menurut Bernd H. Schmitt (1999:60) dalam bukunya yang berjudul 

“Experiental Marketing” yang dimasud dengan experiences : 

 “Experiences are private events that occur in response to some stimulation 

(e.g. as provided by marketing efforts before and after purchase)”  

Dari devinisi diatas dapat diartikan :  

 pengalaman merupakan peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi 

dikarenakan adanya stimulus tertentu misalnya yang diberikan oleh pihak 

pemasar sebelum dan sesudah pembelian barang atau jasa. 

 

  Schmitt (1999:12) membagi Experiential Marketing menjadi empat kunci 

karakteristik antara lain: 

a. Fokus pada pengalaman konsumen 

Suatu pengalaman terjadi sebagai pertemuan, menjalani atau melewati situasi 

tertentu yang memberikan nilai-nilai indrawi, emosional, kognitif, perilaku 

dan relasional yang menggantikan nilai-nilai fungsional. Dengan adanya 

pengalaman tersebut dapat menghubungkan badan usaha beserta produknya 

dengan gaya hidup konsumen yang mendorong terjadinya pembelian pribadi 

dan dalam lingkup usahanya. 

b. Menguji situasi konsumen 

Berdasarkan pengalaman yang telah ada konsumen tidak hanya menginginkan 

suatu produk dilihat dari keseluruhan situasi pada saat mengkonsumsi produk 

tersebut tetapi juga dari pengalaman yang didapatkan pada saat 

mengkonsumsi produk tersebut. 

c. Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu dari konsumsi 

Dalam Experiential Marketing, konsumen bukan hanya dilihat dari sisi 

rasional saja melainkan juga dari sisi emosionalnya. Jangan memperlakukan 

konsumen hanya sebagai pembuat keputusan yang rasional tetapi konsumen 

lebih menginginkan untuk dihibur, dirangsang serta dipengaruhi secara 

emosional dan ditantang secara kreatif. 

d. Metode dan perangkat bersifat elektik 

Metode dan perangkat untuk mengukur pengalaman seseorang lebih bersifat 

elektik. Maksudnya lebih bergantung pada objek yang akan diukur atau lebih 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/produk-jasa-pengertian-karakteristik.html
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mengacu pada setiap situasi yang terjadi daripada menggunakan suatu standar 

yang sama. Pada Experiential Marketing, merek bukan hanya sebagai 

pengenal badan usaha saja, melainkan lebih sebagai pemberi pengalaman 

positif pada konsumen sehingga dapat menimbulkan loyalitas pada konsumen 

terhadap badan usaha dan merek tersebut. 

 

2.3 Konsep Emotional Marketing 

2.3.1 Emosi 

 Menurut Herman Kartajaya (2003:26) dalam bukunya “Marketing in 

Venus”, emosi tidak bisa dijelaskan dari feeling. Perasaan atau feeling merupakan 

sesuatu yang sangat mendasar dan dalam banayk hal mempengaruhi segala 

prilaku, hal ini disebabkan perasaan terkait dengan emosi. Emosi dan 

mempengaruhi penilaian. Oleh karena itu sebuah perusahaan harus 

memperhatikan emosi pelanggan dan berusaha mempengaruhi pelanggan 

sehingga mereka memiliki emosi yang positif. 

 Emosi berkaitan erat dengan otak seseorang, menurut Hermawan 

Kartajaya (2003:212) otak manusia memliki dua bagian, yang satu untuk 

berpikir (think) dan yang lainnya  untuk merasakan (feel). Tugas berfikir 

merupakan otak kiri (neocortex) dan merasakan fungsi otak kanan (amygdala). 

Neocortex memiliki kemampuan intelektual : reasoning, strategizing dan 

planning, Sedangkan amyglada merupakan sumber kemampuan emosional 

manusia, karena itu disebut sebagai “a store house of emotional memory.”  

 Emosi memiliki kekuatan dan sengat menentukan semua keputusan 

manusia, termasuk dalam memilih merek/perusahaan dalam pengambilan 

keputusan pembelian. Emosi merupakan motivator dasar dari pengambilan 

keputusan pembelian. Emosi merupkan motivator dasar dari semua tindakan 

manusia. Riset terbaru psikologi menunjukkan bahwa ketika mata atau telinga 

menerima sinyal-sinyal sensor  sebuah obyek, maka sinyal tersebut dikirim ke 

malamus di otak, kemudian ke amygdala atau emotional brain manusia. Adanya 

percabangan pengiriman informasi antara amygdala dan neocortex ini 

memungkinkan amygdala lebih pendek dan langsung pada ke neocortex, itulah 
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sebabnya mengapa emosi yang terlebih dahulu merespon manusia bukannya rasio 

dan logika (Hermawan Kartajaya, 2003:127) 

 

2.3.2 Emotional marketing 

 Menurut Robinete dan Brand (2001:4) dalam bukunya yang berjudul 

“Emotional Marketing”, Emotional marketing adalah “emotion marketing is the 

enterprise-wide pursuit of sustainable connection that make costumers feel so 

valued and cared for they’ll go out of their way to loyal”. Dari definisi diatas 

dapat diartikan emosi adalah usaha yang menyeluruh dari perusahaan untuk 

memperoleh hubungan agar membuat konsumen merasa dihargai dan diperhatikan 

sehingga konsumen menjadi loyal untuk membeli produk perusahaan. 

 

 Menurut Dominico Consoli (2010: 4) dalam jurnal yang berjudul A New 

Concept Of Marketing: The Emotional marketing yang mengutip dari Fabris G 

(2009), menjelaskan bahwa: 

 “Saat ini perusahaan bukan lagi mengacu kepada produk yang akan dijual 

karena untuk setiap kategori memiliki banyak pilihan, tetapi berfokus 

kepada hubungan yang dibuat kepada konsumen dengan menggunakan 

merek dan dengan emosi yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

suatu produk. Konsumen telah merubah kulit/ kulit berubah (merubah pola 

pikir/ kebiasaan), hanya dengan melihat pengalaman yang ada daripada 

melihat produk atau sensasi yang didapat, dan emosional yang didadpat 

daripada mempertimbangkan harga yang diberikan”. 

 Menurut Dominico Consoli (2010:5) mengutip dari Barnes et al. (2003), 

menjelasakan bahwa: 

 “Perusahaan dengan produk dan layanan mereka, ingin membuat jaringan 

emosional dengan konsumen dan membangun hubungan yang mendalam 

dan juga pengalaman yang menarik. Untuk meningkatkan hubungan 

dengan perusahaan dengan disiplin lain tidak dengan motif ekonomi, itu 

adalah kebutuhan interaksi yang erat dengan konsumen, dengan 

mengetahui pengalaman tertentu bahwa orang-orang ingin hidup”. 

  Dalam pengaplikasiaanya emotional marketing terjadi di lingkungan  fisik 

atau virtual perusahaan tersebut berada dimana terjadinya interaksi pertemuan 

antara perusahaan dan konsumen berada, yang mana untuk membentuk suatu nilai 

emosi yang positif bagi para konsumennya sebuah produk atau perusahaan harus 

memiliki nilai yang lebih dari perusahaan atau produk pesaingnya tersebut, salah 
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satunya adalah menambahkan emotional marketing pada produk-produk yang 

mereka iklankan yang nantinya dapat membuat para konsumen tertarik. Para 

pengusaha mencoba untuk menguasai lebih jauh bagaimana perusahaan dapat 

memberikan nilai emosional yang lebih kepada pelanggannya karena untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas, secara emosional pelanggan sudah kurang 

memperhatikan sisi nilai rasional dalam membeli produknya sehingga konsumen 

merasa dihargai dan diperhatikan perusahaan. 

 Menurut Dominico Consoli (2010:3) mengutip dari Mailund dan 

Halskov (2008), menjelaskan bahwa 

 “Dalam pemasaran emosional yang menjadi salah satu target pertama ialah 

untuk mengidentifikasi jenis dari pengalaman yang menekankan kualitas 

produk dan penciptaan empati antara perusahaan dan konsumen, supaya 

dari keterlibatan tersebut konsumen dapat merasakan perbedaan dengan 

pesaing lainnya. Pemasaran dari pengalaman adalah sebuah alat yang 

berguna dalam banyak situasi.” 

 

 Rational value terdiri dari unsur kualitas produk atau jasa dan harga.” 

Sedangkan emotional value terdiri dari tiga unsur yakni, equity value, experience 

value dan energy value, seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.1 

Emotional Value Star 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Emotion Marketing, Scoot Robinette dan Claire Brand 2001 

VALUE 

Emotional Rational 

Energy  Money  

Equity  

Produk Experience 



23 
 

2.3.2.1 Equity Value 

 Kombinasi dari adanya kepercayaan terhadap merek dan terpenuhinya 

identitas perubahaan yang dirasakan pelanggan. Secara sederhana equity value 

merupakan pertemuan antara bagaimana perusahaan memberitahukan 

eksistensinya dengan pelanggan dan juga bagaimana pelanggan merespon 

eksistensi perusahaan tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009:143) 

mengatakan bahwa: “Equity value is the customer objective assessment of the 

utility of an offering based on perceptions of its benefits relative to its costs”. 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penggerak equity value adalah kualitas, 

harga dan keyakinan. Equity value memberikan kontribusi yang besar terhadap 

customer equity dimana produk sangat berbeda, kompleks dan membutuhkan 

evaluasi. 

 Menurut Robinette dan Brand (2001:38) 

“Equity is all abaout trust. In fact the two are tied so closely together that 

a company simply won’t achieve equity without first earnings trust. It’s the 

same kind of comfort and familiarity that connects two friends, except in 

this case it’s bnding a customer to a brand.” 

  

 Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa equity berbicara mengenai 

kepercayaan. Faktanya adalah equity berhubungan dengan janji- janji yang 

dibangun perusahaan untuk dijadikan kepercayaan konsumen untuk meningkatkan 

kepercayaan merek, kepercayaan merek dapat membangun: 

a. Perolehan pelanggan baru 

b. Mempertahankan pelanggan 

c. Membangun word of mouth 

d. Bertahan menghadapi pesaing 

e. Memenangkan persaingan 

 

2.3.2.2 Experience value 

 Menurut Robinette dan Brand (2001:60) “ Experience is the collection 

of points at wich companies and consumers exchange sensory stimuli, information 

and emotion.” Yang dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah kumpulan poin 

dimana perusahaan dan pelanggan saling bertukar rangsangan panca indera, 

informasi dan emosi. 
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 Pengalaman dapat diperoleh melalui : 

a. Pengalaman atas produk 

 Inti dari pengalaman produk atau jasa adalah produk dan jasa yang 

dirasakannya itu sendiri. Kesuksesan dengan produk akan berpengaruh 

positif pada seluruh kejadian, jika dapat membentuk konteks yang baik 

hubungan antara perusahaan dengan konsumen 

b. Pengalaman dengan lingkungan 

 Pengalaman dengan lingkungan dapat diciptakan dengan memperindah 

lingkungan dimana produk dan jasa dibuat 

c. Pengalaman dengan komunikasi 

 Pengalaman dengan komunikasi dapat diciptakan dengan melakukan 

hubungan dengan pelanggan. Kesempatan terbaik untuk melakukan 

hubungan adalah kala terjadinya pembelian produk 

d. Pengalaman dengan pelayanan atau hubungan social 

 Terdapat hubungan yang postif antara perhatian pelanggan dengan 

persepsi pelanggan bahwa perusahaan mudah diakses dan menunjukan 

kepedulian terhadap pelanggan melalui karyawannya yang menunjukan 

pelayanan yang baik dan mempunyai hubungan social dengan pelanggan. 

e. Pengalaman dengan kegiatan 

 Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dapat 

membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, karena dengan 

adanya kegiatan dapat mendekatkan produsen dengan konsumennya 

sehingga tercipta komunikasi antara keduanya. 

 

2.3.2.3 Energy value 

 Menurut Robinette dan Brand (2001:80)“Energy is all about time and 

its increasingly precious nature. Whether making a product or service more 

accessible, easier, or faster, a company is saving people’s time. Though 

frequently over looked, Energy is a critical piece of company’s value 

proposition”. Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dapat dberikan perusahaan 

kepada pelanggannya dengan memperhatikan kemudahan dan kecepatan 

pelayanan baik untuk barang ataupun jasa. Pelanggan merasakan adanya perhatian 
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dan menjadikannya nilai yang berharga ketika perusahaan mampu memberikan 

efisiensi waktu dalam segala hal. Dalam memberikan energy kepada pelanggan, 

perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Make things more accessible 

 Persuahaan bukan hanya menawarkan produk atau jasanya saja melainkan 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli dimana, kapan 

dan bagaimanapun cara yang mereka inginkan. 

b. Make things easier energy 

 Memungkinkan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau 

jasa perusahaan dengan menggunakan usaha yang minimal. 

c. Make things worthwhile 

 Memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika membeli produk atau 

jasa perusahaan dengan memberikan manfaat yang lebih banyak dan 

mengurangi kekhawatiran ketika membelinya. 

d. Make things personalized 

 Perusahaan lebih memperhatikan pelanggan secara mendalam dan lebih 

personal. Menurut Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk (2008: 78)  

dari buku perilaku konsumen rasionalitas adalah, 

 “Istilah rasionalas dalam pengertian ekonomi tradisional, yang 

menganggap bahwa konsumen berperilaku rasional jika mereka secara 

teliti mempertimbangkan semua alternatif dan memilih alternatif yang 

memberikan kegunaan yang terbesar kepada mereka. Dalam konteks 

pemasaran istilah rasionalitas menyatakan bahwa para konsumen memilih 

sasaran didasarkan pada kriteria yang betul-betul obyektif, seperti ukuran 

berat, harga atau mil per gallon”. 

 

 Motif emosional mengandung arti bahwa pemilihan sasarannya menurut 

kriteria pribadi atau subyektif (sebagai contoh, kebanggan, ketakutan, kasih 

sayang, atau status). 

  Kriteria emosional tidak memaksimumkan kegunaan ataupun kepuasan, 

tetapi masuk akal bila diasumsikan bahwa para konsumen selalu berusaha 

memilih berbagai alternatif yang menurut pandangan mereka, membantu 

memaksimumkan kepuasan. Jelas penilaian kepuasan merupakan proses yang 

sangat pribadi, yang didasarkan pada struktur kebutuhan orang itu sendiri, 

maupun pada pengalaman perilaku dan social di waktu lalu. 
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 Dalam pembentukan motif emosional konsumen perlu dukungan dari 

keluarga (cinta, kasih sayang, dan keakraban) pada para anggotanya merupakan 

fungsi pokok penting bagi keluarga modern. Dalam memenuhi fungsi ini, 

keluarga memberikan dukungan dan dorongan dan membantu para anggotanya 

dalam mengatasi pengambilan keputusan dan berbagai persoalan pribadi ataupun 

sosial. 

 Schiffman dan  Kanuk (2004: 189) menyatakan bahwa:“Although long 

aware of the emotional or implusive model of consumer decision making, 

marketers frequently prefer to think of consumer in terms of either economic or 

passive models.” Dapat diartikan, meskipun sejak awal disadari bahwa model 

keputusan konsumen didasari oleh perasaan emosional, namun para pemasar lebih 

beranggapan bahwa konsumen berfikir secara ekonomis atau pasif. Meskipun 

demikian, para pemasar lebih mempertimbangkan posisi konsumen yang memiliki 

tipikal anatara tipikal ekonomis dan tipikal pasif. Pemasar juga memahami bahwa 

setiap konsumen pada semua tipikal ingin disebut sebagai memiliki perasaan 

emosional, dibanding memiliki perasaan-perasaan rasional dan hanya mencari 

solusi permasalahan. 

 Kenyataanya setiap kita mungkin menghubungkan perasaan yang 

mendalam (emosi), seperti kegembiraan, kekhawatiran, rasa sayang, harapan, 

seksualitas, fantasi, dan bahkan sedikit keajaiban dengan berbagai pembelian atau 

kepemilikan tertentu. Semua perasaan emosi ini mungkin sangat mendalam. 

Sebagai contoh, seseorang yang salah menaruh pulpen kesayangannya mungkin 

mencarinya kemana-mana, walaupun ia mempunyai enam pulpen lain 

ditangannya. Kepemilikan juga dapat memelihara perasaan masa lalu dan berlaku 

sebagai barang-barang transisi yang diakrabi oleh seseorang dihadapkan dengan 

masa depan yang tidak pasti. 

  Bila kita harus mengingat kembali sifat pembelian kita baru-baru ini, kita 

mungkin terkejut menyadari betapa impulsifnya beberapa dari pembelian itu. 

Bukannya mencari, mempertimbangkan, dan menilai berbagai alternatif dengan 

teliti sebelum membeli, kita mungkin saja telah melakukan berbagai pembelian ini 

atas dasar desakan hati, keinginan yang tiba-tiba, atau arena kita terdorong secara 

emosional 



27 
 

 Ketika seorang konsumen mengambil apa yang pada dasarnya merupakan 

keputusan pembelian yang emosional, hanya sedikit perhatian diberikan untuk 

mencari informasi sebelum pembelian. Sebaliknya, lebih banyak perhatian 

diberikan kepada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu (“Dapatkan 

barang itu!”). Ini tidak berarti bahwa keputusan emosional tidak rasional. Produk 

yang dibeli dan memberikan kepuasan emosional adalah keputusan konsumen 

yang sangat rasional. Beberapa keputusan emosional merupakan pernyataan 

bahwa “Anda pantas menerimanya, ” atau” senangkanlah diri anda” 

 Suasana hati konsumen juga penting untuk mengambil keputusan. Suasana 

hati dapat didefinisikan sebagai keadaan perasaan atau keadaan jiwa. Tidak 

seperti emosi, yang merupakan respon terhadap keadaan tertentu, suasana hati 

secara khas lebih merupakan keadaan yang sudah ada sebelumnya dan tidak 

terfokus sudah ada pada saat konsumen melihat sebuah iklan, lingkungan ritel, 

merek atau produk. Suasana hati kelihatan penting bagi pengambilan keputusan 

konsumen, karena mempengaruhi kapan konsumen berbelanja, dimana mereka 

berbelanja, dan apakah mereka berbelanja sendirian atau dengan orang lain. 

Suasana hati juga mungkin mempengaruhi bagaimana konsumen merespon 

terhadap lingkungan berbelanja sesungguhnya. Beberapa pedagang ritel berusaha 

menciptakan suasana hati bagi para pembelanja, walaupun mereka memasuki toko 

dengan suasana hati yang sudah ada. 

 Para individu yang berada dalam suasana hati yang positif dapat 

mengingat lebih banyak informasi mengenai produk dibandingkan mereka yang 

berada dalam suasana hati yang negatif. Tetapi hasil yang dikemukakan suatu 

penelitian, menimbulkan suasana hati yang positif pada saat pengambilan 

keputusan pembelian (seperti iringan musik, penataan produk, dan sebagainya) 

mungkin tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap pilihan merek 

kecuali jika sudah ada penilaian terhadap merk yang tersimpan sebelumnya. 

Emosi menjadi lebih penting dengan munculnya prinsip kesenangan konsumen. 

Emosi merupakan elemen khusus yang harus ditambahkan guna meningkatkan 

persediaan dasar pada sebuah produk atau jasa dan terutama mereka dirancang 

dan dikelola dengan semangat. 
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 Konsumen tidak mencari produk yang memenuhi kebutuhan dan proses 

rasional, tetapi untuk objek yang menjadi pusat makna-makna simbolis, psikologis 

dan budaya, sumber perasaan, hubungan dan emosi. Keputusan pembelian pada 

pelanggan didorong oleh dua jenis kebutuhan, kebutuhan kepuasan fungsional 

dengan produk fungsi dan kebutuhan emosional yang berkaitan dengan aspek-

aspek psikologis dan kepemilikan produk. Produk harus menghasilkan emosi 

tetapi juga menunjukan harus menunjukan fungsi yang baik. 

  Menurut Dominico Consoli (2010:3) yang dikutip dari Jordan P.W 

(2001), “Saat ini, sebuah produk pada satu kategori yang dibuat oleh sebuah 

perusahaan dapat memiliki kesamaan dengan produk dari perusahaan lain, maka 

dari itu sebuah produk diperlukan memiliki faktor pembeda dengan produk lain“. 

Perwujudan pandangan emosional konsumen dapat diketahui melalui: 

1. Facial Expresions (ekspresi wajah) 

 Menurut Dominico Consoli (2010:5) yang mengutip dari Kotsia et al 

(2008) bahwa “pengenalan ekspresi wajah, ilmu membaca urat syaraf 

dapat digabungkan dengan psikologi manusia, hal ini dapat melibatkan 

psikologi dan perhitungan. Ekspresi wajah dapat ditangkap melalui fitur 

wajah”. 

2. Vocal Expresions (ekspresi suara) 

 Dalam kasus suara analisis tolak ukur yang digunakan biasanya volume, 

kecepatan, keteraturan pidato. 

3. Textual Expresions ( berupa text atau tulisan) 

 Informasi berupa text merupakan komunikasi sederhana yang mengandung 

unsur emosional dimana dapat dikumpulkan dari banyaknya sumber 

seperti, buka, koran, web page, e-mail, dan sebagainya. Saluran 

komunikasi yang berupa text, akhir-akhir ini dapat digunakan berbagai 

cara yang intensif dalam virtual community. Banyaknya pengungkapan 

pendapat mereka mengenai produk atau jasa dengan menggunakan alat 

web (forum, chat dan blog). Pada saaat pelanggan menulis komentar 

mereka, mereka menyampaikan perasaan mereka dalam pesan tersebut 

yang mereka rasakan saat sebelum dan sesudah pembelian produk. 

Sehingga, dalam sudut pandang perusahaan, perusahaan harus dapat 
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mengerti bagaimana mengarahkan emosi pada pelanggan untuk memilih 

produk atau jasanya. 

  Emosi seperti fungsi dari produk atau jasa mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Saat ini pelanggan sangat menyukai merek perusahaan 

yang perusahaannya tersebut dapat memberikan pengalaman unik kepada setiap 

konsumennya. 

 

2.4 Loyalitas Pelanggan 

 2.4.1  Definisi Loyalitas 

  Menurut Griffin (2002:4) menyatakan bahwa ”loyalty is defined as 

nonrandom purchase expressed over time by some decision making unit”. 

Berdasarkan definisi diatas tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih ditujukan 

kepada suatu perilaku, yang ditunjukan dengan pembelian rutin, didasarkan pada 

unit pengambilan keputusan. Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan 

dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. Bila seseorang merupakan 

pelanggan loyal, ia menunjukan perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai 

nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit 

pengambilan keputusan.  

 Istilah nonrandom merupakan kuncinya. Seorang pelanggan yang loyal 

memiliki prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. 

Pelanggan (customer) adalah seseorang yang datang atau memiliki kebiasaan 

untuk membeli sesuatu dari penjual. Kebiasaan tersebut meliputi aktifitas 

pembelian dan pembayaran atas sejumlah produk yang dilakukan berulang kali. 

Sehingga apabila tanpa melakukan kontak pembelian secara berulang seseorang 

tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan, melainkan sebagai pembeli. Seorang 

pelanggan yang loyal akan mengurangi usaha perusahaan dalam mencari 

pelanggan baru, memberikan umpan balik positif kepada organisasi. Selain itu ada 

keyakinan yang kuat bahwa loyalitas memiliki hubungan dengan profitabilitas. 

Loyalitas pelanggan dipandang sebagai kekuatan hubungan antara sikap relatif 

seseorang dan bisnis berulang.  

 Tahapan loyalitas konsumen menurut Oliver terbagi atas tiga tahapan, 

yaitu fase kognitif, fase afektif dan fase konatif. Ketiga tahapan diatas terjadi 
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secara berurutan satu dengan lainnya. Pada tahap pertama dari loyalitas adalah 

fase kognitif, dimana informasi tentang produk, jasa dan merek yang diterima oleh 

konsumen mengindikasikan bahwa produk, jasa dan merek yang ditawarkan lebih 

diinginkan konsumen dibandingkan dengan produk, jasa dan merek alternatif. 

Tahapan yang kedua adalah tahap afektif, dimana loyalitas diperoleh sebagai 

akumulasi dari kepuasan atas penggunaan produk, jasa dan merek tertentu. Yang 

terakhir adalah fase konatif, dimana ini adalah tahapan akhir dalam membentuk 

loyalitas secara benar. Tahapan ini terjadi sebagai akibat dari pengulangan secara 

positif atas pembelian produk, jasa dan merek tertentu. 

 Oliver (1996:392) mengungkapkan definisi loyalitas pelanggan adalah, 

“customer loyalty is deefly held commitment to rebuy or repatronize a preferred 

product or service consistenly in the future, despite situasional influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior”. Berdasarkan 

pengertian di atas diartikan bahwa komitmen pelanggan bertahan secara konsisten 

dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

 

2.4.2 Siklus Pembelian Konsumen 

 Dua kondisi penting yang berhubungan dengan loyalitas adalah retensi 

pelanggan dan total pangsa pelanggan. Tingkat retensi pelanggan adalah 

persentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah pembelian ulang periode 

waktu yang terbatas, sedangkan pangsa pelanggan suatu perusahaan menunjukan 

persentase dari anggaran pelanggan yang dielanjakan ke perusahaan tersebut. 

Idealnya, baik retensi pelanggan maupun total pangsa pelanggan penting bagi 

loyalitas. Penelitian yang dilakukan oleh Griffin (2002) menunjukkan adanya 

kepastian bahwa pembelian berulang yang merupakan perilaku setia (loyalty 

behaviour) akan meningkatkan retensi pelanggan 

 Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Semakin 

lama loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh 

perusahaan dari satu pelanggan ini. 
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Gambar 2.2  

Siklus Pembelian Konsumen 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

Sumber: Customer loyalty (2002) 

 

 Sebagaimana ditunjukan oleh siklus pembelian 5-langkah, dua faktor 

berikut sangatlah penting bila ingin mengembangkan loyalitas : 

1.  Keterikatan (attachment). 

 Keterkaitan yang tinggi terhadap produk atau jasa tertentu dibanding 

terhadap produk atau jasa pesaing potensial, dan pembelian yang berulang 

keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa dibentuk oleh dua 

dimensi : tingkat preferensi (seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap produk 

atau jasa tertentu) dan tingkat diferensiasi produk yang dipersepsikan (seberapa 

signifikan pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu dari alternatif-

alternatif lain). Bila kedua faktor ini diklasifikasi silang, muncul empat 

kemungkinan keterikatan sebagaimana ditunjukan pada tabel 2.1 

 Keterikatan adalah paling tinggi bila pelanggan mempunyai preferensi 

yang kuat akan produk atau jasa tertentu dan dapat secara jelas membedakannya 

dari produk-produk pesaing. Sikap yang lemah terhadap produk atau jasa suatu 

perusahaan tetapi menganggap bahwa produk perusahaan itu berbeda dari tawran 

pesaing diterjemahkannya ke keterkaitan yang tinggi dan selanjutnya dapat 

berkontribusi pada loyalitas. Sebaliknya, preferensi yang kuat digabung dengan 

sedikit diferensiasi yang dipersepsikan menyebabkan loyalitas pada multiproduk. 

Keadaan itu terutama yang dipersepsikan menyebabkan loyalitas pada multi 

Pembelian awal Evaluasi pasca pembelian 

Pembelian Kembali 

(Loyal) 

Keputusan membeli 

kembali 

Kesadaran 
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produk. Keadaan itu terutama berlaku pada produk bahan makanan untuk 

konsumsi yang cepat laku. Terakhir preferensi yang positif tetapi lemah serta 

terkait dengan ketiadaan diferensiasi yang dipersepsikan menyebabkan 

keterikatan yang paling rendah, dengan pembelian berulang yang lebih jarang dan 

berbeda-beda dari satu kesempatan ke kesempatan berikutnya. 

 

Tabel 2.1  

Empat Keterikatan relatif 

Preferensi 

Pembeli 

 

Diferensiasi Produk 

 Tidak Ya 

Kuat Keterikatan Rendah Keterikatan Tertinggi 

Lemah Keterikatan 

Terendah 

Keterikatan Tinggi 

    Sumber : Customer loyalty (2002) 

 

2.  Pembelian berulang.  

 Faktor kedua yang menentukan loyalitas pelanggan terhadap produk atau 

jasa tertentu adalah pembelian berulang. Empat jenis loyalitas yang berbeda 

muncul bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola 

pembelian ulang yang rendah dan tinggi, dapat dilihat pada tabel 2.2 

 

Tabel 2.2  

Empat Jenis Loyalitas 

Keterikatan 

relatif 

 

 

 

Pembelian berulang 

 Tinggi Rendah 

Tinggi 
Loyalitas 

premium 

Loyalitas 

tersembunyi 

Rendah 
Loyalitas yang 

lemah 
Tanpa loyalitas 

 Sumber : Customer loyalty (2002) 
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Tingkat keterikatan pelanggan digabung dengan tingkat pembelian berulang 

mendifinisikan kondisi loyalitas. Menurut Griffin (2003:31), “definisi pelanggan 

(customer) memberikan pandangan mendalam yang penting untuk memahami 

mengapa perusahaan harus menciptakan dan memelihara pelanggan dan bukan 

hanya menarik pembeli”. Definisi itu berasal dari kata custom, yang didefinisikan 

sebagai “membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan mempraktikan 

kebiasaan.” Pelanggan adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli 

dari Anda. Kebiasaan itu tebentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering 

selama periode waktu tertentu. Tanpa adanya track record hubungan yang kuat 

dan pembelian berulang, orang tersebut bukanlah pelanggan anda, ia adalah 

pembeli. Pelanggan yang sejati tumbuh seiring dengan waktu. 

 Seseorang yang pernah menjadi pelanggan tetapi belum membeli kembali 

dalam satu siklus pembelian yang normal. Bila pelanggan atau klien yang hilang 

menjadi aktif kembali, ia dianggap sebagai pelanggan atau klien yang dapat 

kembali (regained customer or client). Pelanggan dianggap berbahaya bila tinggi 

kemungkinannya untuk beralih. 

 Setelah berada pada tahap pelanggan atau klien. Peluang yang sangat besar 

untuk mengenali masing-masing pelanggan sebagai individu dan menawarkan 

produk, jasa, serta informasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang unik. 

Untuk mencapai tingkat keterikatan ini, pengubahan iklan besar-besaran menjadi 

dialog pribadi, yang dilakukan secara langsung dengan masing-masing pelanggan. 

Tergantung pada jenis usaha, dialog tersebut dapat dilakukan melalui telepon, 

newsletter, surat, atau tenaga penjual. Pelanggan tersebut ingin merasakan bahwa 

perusahaan mengenalnya. Pemasaran tindak lanjut yang dipersonalisasi agar 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan dapat memperdalam  

hubungan dengannya, bukan sekedar menghasilkan penjualan. Tingkat tertinggi 

kebutuhan manusia adalah hal-hal yang berhubungan dengan keterlibatan dan 

individualisasi dapat dipenuhi sebagai bagian dari hubungan anatara penjual dan 

pembeli. Tindakan-tindakan ini memungkinkan pelanggan berulang memandang 

usaha perusahaan bukan hanya sebagai bangunan dengan alamat atau nomer 

telepon tertentu di buku telepon, tetapi sebagai perusahaan yang terdiri dari orang-

orang yang dengan mereka ia telah membentuk suatu hubungan. 
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 Seorang pelanggan yang loyal akan mengurangi usaha mencari perusahaan 

baru, memberikan umpan balik positif kepada organisasi.  Selain itu ada 

keyakinan yang kuat bahwa loyalitas memiliki hubungan dengan profitabilitas.   

 Menurut Hermawan Kartajaya (2003:123),  

“Walaupun harga rendah dapat mempengaruhi keputusan pembelian, 

tetapi hal ini tidak menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka 

panjang”. Para pelanggan yang mencari harga rendah hanya loyal terhadap 

harga bukan pada perusahaan, untuk itu dalam mencipatakan hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan perusahaan harus memahami hati 

pelanggan (Memahami hati pelanggan berarti memahami perasaan dan 

emosi mereka dan akhirnya perusahaan dapat memeberikan nilai yang 

sifatnya lebih emosional (emotional value) dibanding hanya rational 

value) 

 

 Hubungan antara nilai dan loyalitas diungkapkan pula oleh Barnes 

(2001:39), menurutnya : 

“Pelanggan yang memilki loyalitas merasakan adanya ikatan emosional 

dengan perusahaan. Ikatan emosional inilah yang membuat pelanggan 

menjadi loyal dan mendorong mereka untuk terus melakukan pembelian 

terhadap produk perusahaan serta membentuk rekomendasi”. 

 Menciptakan emosi dan persaan positif sangat penting dalam membangun 

hubungan. Hubungan terjalin tanpa emosi menjadi sebuah aktivitas mekanis, 

proses perilaku, dan membuat pelanggan tidak memiliki alasan nyata untuk 

tinggal.  

 Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. 

Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas konsumen 

dapat dibentuk melali beberapa tahapan, mulai dari mencari calon konsumen 

potensial sampai dengan advocate costumers yang akan membawa keuntungan 

bagi perusahaan. 

 

2.4.3 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan yang loyal merupkan aset penting bagi perusahaan, hal ini 

dapat dilihat dari karakterstik yang dimilikinya, sebagaimana diungkapkan 

Griffin (2005:31), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Melakukan pembelian berulang secara teratur 

b. Membeli produk antarlini produk dan jasa 
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c. Mereferensikan orang lain 

d. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

 

2.4.4 Merancang dan Menciptakan Loyalitas 

 Kaitannya dengan pengalaman pelanggan, Smith (2002:43) 

mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi 

harus dirancang oleh perusahaan, adanya tahapan-tahapan perencanaan loyalitas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Define Costumer Value 

a. Identifikasi segmen pelanggaran sasaran 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan mana 

yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan menciptakan 

loyalitas 

c. Ciptakan diferensiasi brand promise 

2. Design The Branded Custumer Experience  

a. Mengembangkan pemahaman Custumer Experience 

b. Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise 

c. Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk meralisasikan 

pengalaman pelanggan yang baru 

3. Equip people and deliver consistenly 

a. Mempersiapkan pememimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalam kepda pelanggan 

b. Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk 

membangunkan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan 

terhadap perusahaan 

c. Memoerkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan  

4. Sustain and enhance perpormance 

a. Menggunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk 

memelihara pelanggan secara kesinambungan dan mempertahankan 

pelanggan-pelanggan 
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b. Membentuk kerjasama antara sistem HRD (human reource 

development) dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam 

memberikan dan menciptakan pengalaman pelanggan 

c. Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan Branded Custumer Experience yang telah 

dijalankan perusahaan 

Gambar 2.3 

Design Costumer Loyality  

Sumber : Shaum Smith & Joe Wheeler (2002:44) 

 

2.4.5 Tingkat Loyalitas Pelanggan 

  Menurut Kotler (2003:50) terdapat sembilan tahap pertumbuhan atau 

pembentukan seseorang untuk manjadi pelanggan yang loyal, yaitu : 

1. Suspect 

Suspect adalah setiap orang yang mempunyai kemungkinan untuk 

membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Disebut suspect karena 

dipercayai merka ada kemungkinan untuk membeli tetapi belum dapat 

diketahui secara pasti 

 

 

Define 
Customer 

Value 

Design 
Branded 

Customer 
Experience 

EquipPeople 
and deliver 
consistenly 

Sustain and 
enhance 

performance 



37 
 

2. Prospect 

Prospect adalah seseorang yang telah memiliki kebutuhan akan produk 

atau jasa kita dan mempunyai kemampuan untuk membelinya, walaupun 

seorang prospect belum tentu membeli dari kita, tetapi telah ada orang 

yang mempromosikan tentang kita. Prospect mungkin tahu siapa kita dan 

apa yang kita jual, tetapi belum tentu membeli produk kita. 

3. Disqualifified Prospect 

Disqualifified Prospect adalah prospect yang telah cukup kita pelajari dan 

mereka tidak membutuhkan atau tidak mempunyai kemampuan untuk 

membeli produk kita. 

4. First time custumer 

First time custumer adalah mereka yang baru pertama kali membeli dari 

kita. Mereka ini mungkin termasuk pelanggan kita tetapi masih menjadi 

pelanggan pesaing 

5. Repeat customer 

Repeat customer adalah mereka yang telah melakukan pembelian dua kali 

atau lebih. Mereka sudah dikualifikasikan sebagai pelanggan. 

6. Client 

Seorang client membeli dari kita semua produk atau jasa yang kita 

tawarkan yang mungkin mereka pergunakan atau sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Mereka membeli secara regular, sehingga kita dituntut untuk terus 

berusaha menciptakan hubungan baik agar mereka tidak tertarik pada 

perusahaan pesaing 

7. Members 

Biasanya dimulai dengan adanya penawaran program keanggotaan, 

dimana dengan menajdi anggota akan memperoleh seluruh keuntungan 

atau manfaat yang akan didapat dibandingkan bila menjadi anggota. 

8. Advocate 

Seorang advocate membeli semua yang kita jual yang dapat mereka 

gunakan dan dapat membelinya secara regular. Seorang advocate akan 

selalu berusaha menarik orang lain untuk membeli dari kita dan akan 

membawa pelanggan baru kepada kita. 
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9. Partners  

Suatu tahapan dimana perusahaan bersama pelanggan secara aktif 

melakukan kerjasama 

 

2.5  Pengaruh Emotional Merketing dengan Loyalitas Pelanggan 

Scott Robinette (2001:8) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh 

antara nilai, loyalitas dan profit. Semakin tinggi nilai yang dirasakan semakin 

tinggi pula loyalitas dan profit yang diperoleh pelanggan. 

 

Gambar 2.4 

Hubungan Nilai, Loyalitas dan Profit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber : Scott Robinette (2001:9) 

 

 Hubungan antara nilai dan loyalitas diungkapkan oleh James G.Barnes 

(2001:39) : 

“Pelanggan yang memiliki loyalitas merasakan adanya ikatan emosional 

dengan perasaan.” 

 Ikatan emosional inilah yang mambuat pelanggan menjadi loyal dan 

mendorong mereka unruk terus melakukan pembelian terhadap produk 

perusahaan serta memberikan rekomendasi. Menciptakan emosi dan perasaan 
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positif sengatlah penting dalam membangun hubungan. Hubungan yang terjadi 

tanpa emosi dan perasaan positif sengatlah penting dalam membangun hubungan 

yang terjalin tanpa emosi menjadi sebuah aktifitas mekanis, proses prilaku dan 

membuat pelangggan tidak memiliki alasan nyata untuk tinggal. Untuk 

meningkatkan loyalitas, perusahaan harus menambah nilai yang dapat membuat 

meraka mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih dari yang merka harapkan 

sehingga mereka dapat bertahan dan mengarah pada pembelian ulang, 

perekomendasian dan proporsi pembelian yang meningkat. 

 

Gambar 2.5 

Penciptaan Nilai Menuju Loyalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : James G. Barnes (2001:42) 

 

 Kedalaman perasaan manusia terhadap suatu hal, apakah keluarga, teman, 

organisasi atau merek. Perasaan inilah yang menjadi usur utama dan menentukan 

keeratan serta loyatas pelanggan. 
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