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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1.1 Konsep Experiental Marketing dalam Manajemen 

Pemasaran 

Tujuan dari setiap perusahaan yang menghasilkan barang dan  

jasa adalah menyampaikan hasil produksinya tersebut pada waktu 

yang tepat dan  harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Hal 

ini bukanlah hal yang mudah mengingat semakin beraneka ragam 

produk yang dibutuhkan dan  diinginkan oleh konsumen. 

Pemasaran dalam perusahaan memegang peranan yang penting, 

karena pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk 

mempertahankan kelangsungan perusahaan tersebut. Melalui 

pemasaran, perusahaan terus mengembangkan usahanya untuk 

mencapai tujuan perusahaan yakni terus mendapatkan keuntungan 

atau laba. 

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk dapat 

memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

berubah-ubah seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi 

yang memungkinkan setiap orang mampu berinovasi dengan 

menggunakan manajemen pemasaran yang efektif dan tepat 
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sasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih 

pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan tumbuh pelanggan 

melalui penciptaan, memberikan serta mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul “the art and science of choosing target 

markets and getting, keeping, and growing customers through 

creating, delivering and communicating superior customer value” 

(Kotler dan Keller, 2016:27). Definisi lain diungkapkan oleh 

Cravens dan Piercy (2013:17) bahwa “manajemen 

pemasaranmengidentifikasi dan mengevaluasi pasar, segmen dan 

pelanggan untuk menuntun merencanakan strategi baru atau 

mengganti strategi yang sudah ada.” Tjiptono (2008:6) 

mengungkapkan dalam peranan strateginya bahwa 

pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya 

dalam rangka mencari pemecahan atas masalah dua 

pertimbagan pokok; Pertama, bisnis apa yang digeluti 

perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat 

dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis 

yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses 

dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif 

produk, harga, promosi dan distribusi untuk melayani 

pasar sasaran. 

Setiap organisasi merancang dan melaksanakan strategi 

pemasaran melalui lima konsep alternatif, mencakup (Kotler dan 

Keller, 2016:42-43);  

1. Production Concept (Konsep Produksi)  

Konsep ini berorientasi pada proses produksi atau 

operasi. Produsen meyakini konsumen hanya akan 

membeli produk-produk yang murah dan mudah diperoleh. 
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Para manajer mengasumsikan bahwa konsumen terutama 

tertarik pada ketersediaan produk dan harga yang rendah. 

Orientasi ini berguna ketika perusahaan ingin memperluas 

pasar. 

2. Product Concept (Konsep Produk) 

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa 

konsumen lebih menghendaki produk-produk yang 

memiliki kualitas, kinerja, fitur atau penampilan superior. 

Para manajer organisasi memusatkan perhatian untuk 

menghasilkan produk yang unggul dan memperbaiki 

mutunya dari waktu ke waktu. 

3. Selling Concept (Konsep Penjualan) 

Konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, 

dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus 

dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat. Konsep ini 

mengasumsikan bahwa konsumen umumnya menunjukkan 

keengganan atau penolakan untuk membeli sehingga harus 

dibujuk supaya membeli. 

4. Marketing Concept (Konsep Pemasaran) 

Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan 

dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia 

membeli produk-produk yang mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan. 

Konsep pemasaran terdiri atas empat pilar yakni: pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu atau 

terintegrasi dan berkemampuan menghasilkan laba. 
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5. Holistic Marketing Concept (Konsep Pemasaran Holistik) 

Konsep pemasaran holistik merupakan suatu konsep 

pemasaran menyeluruh, yaitu konsep dimana para pemasar 

berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari suatu 

kebutuhan konsumen agar didapat pendekatan yang lebih 

lengkap dan menyatu (kohesif) sehingga melebihi aplikasi 

konsep pemasaran secara tradisional. Konsep ini didasari 

pada pengembangan, desain dan pengimplementasian dari 

program-program pemasaran, proses-proses dan aktivitas-

aktivitas yang didasari saling ketergantungan. 

Konsep dari pemasaran holistik merupakan 

penyampaian nilai kepada para konsumen atau pelanggan 

dan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan. 

Inti dari pemasaran secara keseluruhan diwakilkan oleh 

empat komponen penting, seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Dimensi Pemasaran Holistik 

Sumber: Kotler dan Keller (2016:44) 
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Gambar 2.1 menunjukkan tinjauan skematis atas empat 

komponen yang menggambarkan pemasaran holistik meliputi: 

Internal marketing, Integrated marketing, Performance marketing 

dan Relationship marketing. Berikut uraian mengenai empat 

komponen penting dalam pemasaran holistik menurut Kotler dan 

Keller (2016:43-49), sebagai berikut; 

1. Internal Marketing (Pemasaran Internal) 

Internal Marketing merupakan kegiatan-kegiatan 

pemasaran yang dilakukan dalam perusahaan atau 

organisasi yang hubungannya dengan departemen lain dan 

top management. Seperti hubungannya dengan pengadaan 

karyawan, pelatihan dan memotivasi karyawan. 

2. Integrated Marketing (Pemasaran Terintegrasi) 

Integrated marketing merupakan sebuah 

penggabungan aktivitas-aktivitas dan program-program 

dari marketing atau pemasaran yang dimaksudkan untuk 

membuat, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai 

kepada pelanggan. Kunci utamanya yaitu mampu 

membuat, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai. 

Pemasar harus mampu mendesain dan 

mengimplementasikan suatu aktivitas pemasaran dengan 

seluruh aktivitas pemasaran lainnya. 

3. Relationship Marketing (Pemasaran Hubungan) 

Relationship marketing merupakan kegiatan 

pemasaran dimana membina hubungan dengan bagian-

bagian, organisasi-organisasi atau lainnya, baik yang 
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terhubung secara langsung atau pun tidak langsung yang 

memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan baik 

dalam organisasi, khususnya pada bagian pemasaran. 

4. Performance Marketing (Kinerja Pemasaran) 

Performance marketing membutuhkan pemahaman 

baik secara finansial maupun non finansial mengenai 

aktivitas bisnis dan sosial suatu program pemasaran. 

Pemasar sering mengamati skala penjualan produk mereka 

untuk menentukan berapa skor yang mereka dapatkan 

dalam mencapai suatu target, menginterpretasi apa yang 

terjadi dalam pangsa pasar, jumlah konsumen yang hilang, 

kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Pemasar juga 

mempertimbangkan kelegalan, etika, sosial, dampak 

lingkungan dari aktivitas dan program pemasaran yang 

dijalankan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, fokus pemasaran telah 

mengalami perubahan. Topik manajemen pemasaran tumbuh 

pesat dan menjadi pusat perhatian di pertengahan 1950-an. 

Pemasar akademis meliha melalui disiplin ilmu mengenai 

perseptif manajemen pemasaran dari sudut pandang praktis 

pemasaran dan bagaimana membantu mengembangkan program 

pemasaran yang sukses, serta bagaimana pemasaran harus 

berfungsi. Berdasarkan masanya, pada tahun 1950-an, agenda 

pemasaran terfokus kepada baran-barang konsumen.Pada tahun 

1960-an, pemasaran ditujukan kepada pasar industri. Pemasaran 

non-profit dan pemasaran sosial menjadi fokus pemasaran pada 
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tahun 1970-an. Selanjutnya pada tahun 1980-an periode ketika 

sektor jasa mulai dikenal untuk pertama kalinya, dan tiba pada 

tahun 1990-an topik pemasaran tertuju pada relationship 

marketing.   

Lovelock dan Wirtz (2011:321) menyatakan bahwa 

“relationship marketing telah banyak digunakan untuk 

menggambarkan jenis kegiatan pemasaran yang dirancang untuk 

menciptakan hubungan yang kuat dan bertahan lama dengan 

pelanggan”. Selain itu, Kotler dan Keller (2016:43) juga 

mengungkapkan bahwa“relationship marketing juga bertujuan 

untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling 

memuaskan dengan unsur pokok guna mendapatkan dan 

mempertahankan bisnis. Unsur pokok tersebut, yaitu: (1) 

Customers (Pelanggan), (2) Channels (Saluran), (3) Partners 

(Mitra), (4) Financial community (komunitas keuangan).” 

Relationship marketing salah satunya untuk lebih 

berfokus pada pelanggan melalui customer relationship 

management. Kotler dan Amstrong (2012:12) mendefinisikan 

bahwa customer relationship management adalah proses 

keseluruhan membangun dan memelihara hubungan pelanggan 

yang menguntungkan dengan memberikan pelanggan nilai yang 

unggul serta kepuasan. Berhubungan dengan semua aspek 

memperoleh, menjaga serta pertumbuh pelanggan “customer 

relationship management (CRM) is the overall process of 

building and maintaining profitable customer relationships by 
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delivering superior customer value and satisfaction. It deals with 

all aspects of acquiring, keeping, and growing customers.”  

Paradigma pemasaran yang terus berkembang agar 

mampu memahami pelanggan, salah satunya terpicu dengan 

perkembangan nilai ekonomi suatu penawaran untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan.Perkembangan tersebut disajikan pada 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Progression Of Economy Value 

Sumber: Pine dan Gilmore (2011:34) 

Perkembangan nilai ekonomi yang ditunjukan pada 

Gambar 2.2, diawali tahap commodities atau komoditas, berupa 

bahan material yang diambil secara langsung dari alam misalnya 

flora, fauna, udara, tanah serta mineral. Goods ataubarang mulai 

mengalami perkembangan nilai ekonomi yang dimana pada 

tahapini merupakan pembuatan produk (komoditinya sebagai 

barang mentah atau barang setengah jadi dan siap jual). 

Perbedaan harga mulai terjadi diakibatkan diferensiasi produk dan 

ditentukan berdasarkan biaya produksi. Service atau jasa, 
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pelanggan telah membeli produk atau jasa dalam satu paket, baik 

itu layanan sebelum atau sesudah penjualan. 

Arthur (2008:2) mengungkapkan bahwa: 

“experience as tool for business profitability, value 

creation and also for economic development of 

communities. The significance of experiences to 

businesses and communities can also be attributed to 

social change, i.e. consumer demand for experience” 

dapat diartikan sebagai pengalaman sebagai alat untuk 

profitabilitas bisnis, penciptaan nilai dan juga untuk 

pembangunan ekonomi masyarakat. Pentingnya 

pengalaman untuk bisnis dan masyarakat juga dapat 

dikaitkan dengan perubahan sosial, yaitu permintaan 

konsumen untuk pengalaman. 

 

Berdasarkan hal tersebut, menuntut konsep pemasaran 

akan pengelolaan konsumen yang telah ada, dengan 

menambahkan suatu emosinal yang bertujuan untuk pengelolaan 

pengalaman konsumen (customer experience management). 

Dengan kata lain, perkembangan nilai ekonomi telah 

mempengaruhi memunculkan konsep pemasaran yang lebih 

memperhatikan pada pengelolaan pengalaman konsumen, sejalan 

dengan yang dinyatakan Same dan Larimo (2012:3) bahwa 

“experience economy dianggap sebagai fondasi utama untuk 

customer experience management”, dan Logahan 

(www.sbm.binus.ac.id) menjelaskan bahwa “customer experience 

management itu sendiri merupakan  pengembangan dari customer 

relationship management.” 

Schmitt (dalam Palmeira, et al, 2009:1) mendefinisikan 

bahwa “customer experience Management is the process of 

http://www.sbm.binus.ac.id/
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strategically managing a customer’s entire experience with a 

product or a company”customer experience management 

merupakansuatu proses mengelola secara strategis segala 

pengalaman pelanggan dengan produk atau perusahaan.  

Berorientasi kepada pengalaman pelanggan, keseluruhan 

bidang dan lembaga pemasaran harus mengubah kerangka kerja, 

konsep, dan metode serta pola pikir dari pengelola merek dan 

produk, pengelola komunikasi, serta riset tentang pasar.Untuk 

memenuhi kebutuhan akan pemasaran perlu kemampuan dan 

keterampilan berorganisasi yang disebut dengan experiential 

marketing. Selain itu, filosofi experiential marketing sebagai 

dasar untuk kerangka customer experience management (Schmitt, 

2003:218). 

Serupa dengan yang dijelaskan Schmit, Irawan selaku 

pakar pemasaran dan sebagai CEO Frontier Consulting Group 

menyatakan bahwa “mengelola strategi pengalaman pelanggan 

teori dasarnya ada di experiential marketing dengan sense, feel, 

think, act, dan relatesebagai dimensi experiential marketing” 

(www.marketing.co.id, 3/8/2015). 

2.1.1.2 Definisi Experiental Marketing 

Secara keseluruhan experiential marketing dapat dilihat 

sebagai taktik pemasaran yang dirancang oleh bisnis untuk 

membentuk keseluruhan lingkungan fisik dan proses operasional 

yang ditujukan untuk para konsumen, agar mereka mendapatkan 

pengalaman dari hal tersebut” (Yuan dan Wu, 2008:2). 

http://www.marketing.co.id/
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Schmitt (dalam Christian dan Dharmayanti, 2013:2) 

mendefinisikan bahwa “experiential marketing sebagai suatu 

usaha yang digunakan oleh perusahaan atau pemasar untuk 

mengemas produk sehingga mampu menawarkan pengalaman 

emosi hingga menyentuh hati dan perasaan konsumen.” 

Smilansky (2009:13) mengungkapkan bahwa 

“experiential marketing adalah proses mengidentifikasi dan 

memberikan kepuasan atas kebutuhan pelangan dan keingininan 

konsumen melalui komunikasi dua arah yang menghidupkan 

identitas merek dan menambahkan nilai untuk target konsumen.” 

Sedangkan menurut Kartajaya (2010:23) bahwa “experiential 

marketing adalah suatu konsep pemasaran yang bertujuan 

membentuk pelanggan yang loyal dengan cara menyentuh emosi 

pelanggan dengan menciptakan pengalaman-pengalaman positif 

dan memberikan suatu perasaan yang positif terhadap jasa dan 

produk mereka.” 

2.1.1.3 Dimensi Experiential Marketing 

Menurut Schmitt (1999:63) untuk menciptakan 

pengalaman yang unik dalam experiential marketing terdapat dua 

aspek yang menjadi kerangka kerja, yaitu Strategic Experiential 

Models (SEMs) dan Experiences Providers (ExPros). Melalui 

SEMs dan ExPros dapat tercipta memorable experiences 

(pengalaman yang tak terlupakan) pada konsumen. 

1. Strategic Experiential Models (SEMs) 

SEMs merupakan modul yang dapat digunakan untuk 

menciptakan berbagai jenis pengalaman bagi konsumen 
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(Schmitt, 1999:64).  Strategic Experiential Models (SEMs) 

meliputi : 

a. Sense  

Sense marketing berfokus pada perasaan dengan tujuan 

untuk menciptakan pengalaman melalui panca indra 

pelanggan. Sense marketingbisa digunakan untuk 

mendiferensiasikan perusahaan dan produk, memberikan 

motivasi kepada pelanggan, serta menambah nilai produk. 

Indikator yang digunakan dalam sense adalah sight, taste, 

smell, sound dan touch. 

b. Feel  

Adalah strategi dan implementasi untuk memberikan 

pengaruh merek kepada konsumen melalui komunikasi 

(iklan), produk (kemasan dan isinya), identitas produk (co-

branding), lingkungan, website, orang yang menawarkan 

produk. Tujuannya agar dapat mempengaruhi emosi dan 

suasana hati konsumen. Feel dibentuk oleh emotion, 

feeling dan mood. Feel sendiri menurut Kartajaya 

(2004:164) adalah “suatu perhatian-perhatian kecil yang 

ditujukan pada konsumen dengan tujuan untuk menyentuh 

emosi pelanggan secara luar biasa. 

c. Think  

Tujuan dari think marketing adalah mendorong konsumen 

sehingga tertarik dan berfikir kreatif sehingga mungkin 

dapat menghasilkan evaluasi kembali mengenai 

perusahaan dan merek tersebut. Think mempunyai 
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indikator: convergent, divergent, surprise, intrique dan 

provocation. Alma (2005:267) mengungkapkan bahwa 

“think menciptakan aspek kognitif problem-solving 

experience, dan think akan muncul dalam pemikiran yang 

divergent dan convergent melalui surprise, intrigue, dan 

provocation. 

d. Act  

Merupakan teknik pemasaran untuk menciptakan 

pengalaman konsumen yang berhubungan dengan tubuh 

secara fisik, pada perilaku dan gaya hidup jangka panjang 

serta pengalaman yang terjadi dari interaksi dengan orang 

lain. Indikator act :interaction, action dan life style. 

e. Relate 

Merupakan gabungan dari keempat aspek experiential 

marketing, yaitu sense, feel, think dan act. Pada umumnya 

relate experience menunjukkan hubungan dengan orang 

lain, kelompok lain, (misalnya negara, masyarakat, 

budaya). Tujuannya adalah menghubungkan konsumen 

tersebut dengan budaya dan lingkungan sosial yang 

dicerminkan oleh merek sutu produk. Indikator relate: 

social identity, brand communities, cultural value, dan 

social roles. 

Relate marketing ialah pengembangan perasaan yang 

dirasakan oleh individu yang merupakan sebuah 

pengalaman, yang dikaitkan dengan figur idaman individu 

tersebut, orang lain, atau suatu kebudayaan “relate 
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Marketing expands beyond the individual, personal, 

private feelings thus adding to individual experience and 

relating the individual to his ideal self, other people, or 

culture” (Schmitt, 1999:68). 

2. Experiential Provider 

Experiential providers (ExPros) adalah alat taktis yang 

digunakan pemasaran untuk membentuk experiential marketing. 

Menurut Schmitt dan Rogers (2008:120-129) sebagai berikut; 

1. Communication, mencakup periklanan (advertising), 

magalogs yang merupakan gabungan dari magazine dan 

catalog, brosur dan laporan berkala perusahaan.  

2. Visual/ Verbal identity, meliputi brand names dan logos. 

3. Product presence, tampilan produk di sini terdiri dari 

beberapa elemen yaitu desain roduk, kemasan produk dan 

karakter merek. 

4. Co-branding, terdiri dari event marketing, sponsorship, 

alliance and partnership, licensing product placement in 

moviesand co-op campaingns and other types of 

corporative arrangements. 

5. Spatial environment, mencakup gedung, lantai pabrik, 

kawasan ritel dan umum serta trade booths dan corporate 

event. 

6. Websites and electronic media. 

7. People, mencakup sales person, company representatives, 

service provider, customer service dan siapa saja yang 

dihubungkan dengan perusahaan atau merek tertentu. 
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2.1.1.4 Model Experiential Marketing 

Strategic Experiential Models (SEMs) merupakan modul 

yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis 

pengalaman bagi konsumen. Strategic Experiential Models 

(SEMs) meliputi sense, feel, think, act dan relate yang masing-

masing memiliki indikator tersendiri yang dapat digunakan 

sebagai alat ukur. 

 

Gambar 2.3 Model Experiential Marketing 

Sumber : Schmitt (1999:64) 

2.1.1.5 Manfaat Experiential Marketing 

 Schmitt (1999:34) menunjukkan beberapa manfaat yang 

dapat diterima dan dirasakan apabila menerapkan experiential 

marketing. Manfaat tersebut meliputi; 

1. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang 

merosot. 

2. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing. 

3. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah perusahaan. 

4. Untuk mempromosikan inovasi. 
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5. Untuk membujuk mencoba, membeli dan yang paling 

penting adalah setia mengkonsumsi. 

2.1.2 Konsep Loyalitas Pelanggan 

2.1.2.1 Konsep Loyalitas Pelanggan dalam Kajian Perilaku 

Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Sumarwan (2011:5), yaitu 

“semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 

melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi.” Berikut 

menurut Kotler dan Keller (2016:179) yang mendefinisikan 

bahwa “customer behaviour sebagai studi tentang bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan, dan menentukan barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.” 

Customer behavior atau perilaku konsumen sebagaimana 

yang diungkapkan Engel, et al (dalam Tjiptono, 2008:19) bahwa 

“customer behaviormerupakan tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalamusaha memperoleh, menggunakan, 

dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut.” 

Perilaku konsumen menggambarkan cara individu 

mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka 

yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang 



31 
 

52 

yang berhubungan dengan konsumsi (Schiffman dan Kanuk, 

2008:6). 

Berdasarkan beberapa ahli maka customer behavior atau 

perilaku konsumen adalah tentang proses bagaimana konsumen 

bertindak dari sebelum dan sesudah melakukan pembelian barang 

atau jasa, ide atau pengalaman yang akanditerima konsumen 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Berikut tahapan 

proses pembelian konsumen disajikan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Model Proses Pembelian Konsumen 

Sumber: (Kotler dan Keller, 2012:166) 

Tahapan proses pembelian konsumen meliputi: problem 

recognition, information search, evaluation of alternatives, 

purchase decision, and post purchase behavior. Bila dijabarkan 

sebagai berikut (Kotler dan Keller, 2016:195-200); 

1. Problem recognition (Pengenalan masalah) 

Proses pembelian di mulai ketika pembeli menyadari 

satu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

internal atau eksternal. 

2. Information search (Pencarian informasi) 

Pencarian dibedakan menjadi dua; pertama keadaan 

pencarian yang lebh rendah disebut perhatian tajam. Pada 

tingkatan pertama, seseorang hanya menjadi lebih reseptif 

terhadap informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat 
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berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian informasi 

aktif dengan mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

melakukan kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk 

mempelajari produk tersebut. Secara umum, konsumen 

menerima informasi terpenting tentang sebuah produk dari 

komersial yaitu sumber yang didominasi pemasar. Meskipun 

demikian, informasi yang paing efektif sering berasal dari 

sumber pribadi atau sumber pulik tan merupakan otoritas 

independen. 

3. Evaluation of alternatives (Mengevaluasi alternatif) 

Tidak ada proses tunggal yang digunakan oleh semua 

konsumen, atau seorang konsumen dalam semua situasi 

pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen mebentuk 

referensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Beberapa 

konsep dasar memahami proses evaluasi; pertama, konsumen 

berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen 

mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, 

konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

mengantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan tersebut. 

4. Purchase decision (Keputusan membeli) 

Model ekspektasi nilai merupakan model 

kompensatoris, yaitu hal-hal yang dianggap baik untuk 

sebuah produk dapat membantu menutup hal-hal yang 

dianggap buruk. Tetapi konsumen sering mengambil “jalan 
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pintas mental” dengan menggunakan aturan (heuristik) 

pilihan yang sederhana. Heuristik adalah aturan sederhana 

atau jalan pintas mental dalam proses keputusan. 

Model non kompensatoris (non compensatory model) 

pilihan konsumen, pertimbangan atribut positif dan negatif 

tidak selalu saling mengurangi. Mengevaluasi atribut yang 

berbeda dalam isolasi membuat konsumen lebih mudah 

mengambil keputusan, tetapi juga meningkatkan bahwa 

konsumen akan mengambil pilihan berbeda jika ia berpikir 

lebih rinci. Disini menjelaskan tiga heuristik pilihan seperti; 

a. Conjuctive heutistic (Heuristik konjungtif), konsumen 

menetapkan tingkat cutoff minimum yang dapat diterima 

untuk setiap atribut dan memilih alternatif pertama yang 

memnuhi standar minimum untuk semua atribut. 

b. Lexicographic heuristic (Heuristik leksikografis), 

konsumen memilih merek terbaik berdasarkan atribut 

yang dianggap paling penting. 

c. Elimination by aspect heuristic (Eliminasi berdasarkan 

aspek heuristik), konsumen membandingkan merek 

berdasarkan atribut yang dipilih secara probabilistik, 

dimana probabilistik pemilihan atribut berhubungan 

positif dengan kepentingan dan menghilangkan merek-

merek yang tidak memenuhi batasan minimum yang 

dapat diterima.  
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5. Postpurchase behavior (Perilaku pasca pembelian) 

Setelah pembelian, konsumen munkin mengalami 

konflik dikarena melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau 

mendengar hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan 

cermat terhadap informasi yang mendukung keputusannya. 

Karena itu tugas pemasar tidak berakhir hingga tahap 

pembelian.Pemasar harus mengamati kepuasan 

pascapembelian, tidakan pasca pembelian, dan penggunaan 

produk pasca pembelian. 

Kepuasan merupakan suatu kesesuaian antara 

harapan dan kinerja produk yang diterima.Jika kinerja tidak 

memenuhi harapan maka konsumen merasa kecewa, dan jika 

memenuhi harapan maka konsumen merasa puas dan apabila 

melebihi harapan konsumen, maka konsumen merasa sangat 

puas. Konsumen puas, konsumen mungkin ingin membeli 

produk itu kembali, dan cenderung mengatakan hal-hal baik 

tentang merek kepada orang lain. Di pihak lain, konsumen 

yang kecewa mungkin mengabaikan atau mengembalikan 

produk, memutuskan untuk berhenti membeli produk atau 

memperingatkan teman (Kotler dan Keller, 2016:200). 

2.1.2.2 Definisi Loyalitas Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2008:110) bahwa “loyalitas pelanggan 

dapat diartikan sebagai komitmen pelanggan terhadap 

perusahaan, merek ataupun pemasok yang didasarkan atas sikap 

positif yang tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara 
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konsisten.” Hal tersebut serupa dengan apa yang di kemukakan 

oleh Sri Astuti dkk (2013: 104) “Customer loyalty occurs when a 

custommer buy a product or service repeatedly, and he/she holds 

appropriate and positive attitude towards goods and services of 

the companies.”  Bila diterjemahkan, loyalitas pelanggan terjadi 

ketika seorang pelanggan membeli produk atau jasa berulang kali, 

dan dia memegang sikap yang tepat dan positif terhadap barang 

dan jasa dari perusahaan. Griffin (2005:5) menyatakan bahwa 

“konsep customer loyalty/ loyalitas pelanggan lebih banyak 

dikaitkan dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. 

Pelanggan yang loyal menunjukan perilaku pembelian non 

random dengan pola pembelian yang teratur dari waktu ke waktu 

(dalam waktu lama), yang dilakukan oleh unit pengambilan 

keputusan.” 

Pengertian loyalitas yang sebelumnya telah dikemukakan 

oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah sebuah 

komitmen pelanggan bertahan terhadap perusahaan dalam 

melakukan pembelian tercemin pada melakukan pembelian ulang 

secara konsisten dimasa mendatang yang dilakukan oleh unit 

pengambilan keputusan. 

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

Pelanggan 

Menurut Zikmund dalam Vanessa Gaffar (2007:71), 

Loyalitas dipengaruhi beberapa faktor, antara lain; 
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1. Satisfaction (Kepuasan) 

Kepuasaan pelanggan merupakan pasca pembelian atau paska 

evaluasi pemilihan dengan menghasilkan perbandingan antara 

harapan pembelian dengan kinerja yang diterima. 

2. Emotional bonding (Keterkaitan Emosi) 

Pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap produk yang 

merupakan suatu keterikan terhdap produk. Dalam berbagai 

kondisi, pelanggan kemungkinan mengidentifikasi dan secara 

emosional terbentuk oleh pengembangan produk perusahaan. 

3. Trust, risk reduction (Kepercayaan yang mengurangi risiko) 

Kepercayaan dapat didefinikan sebagai kesedian pelanggan 

untuk mempercayakan perusahaan atau produknya untuk 

memajukan kinerjanya. 

4. Choice reduction and habbit (Penurunan pilihan menjadi 

kebiasaan) 

Berbeda dengan teori ekonomi tradisional, penelitian 

pelanggan menunjukan bahwa pelanggan memiliki 

kecenderungan alami dalam menentukan pilihan. Pelanggan 

akan merasa nyaman dengan produk yang telah dikenali dan 

telah memperoleh penghargaan. Pelanggan membangun 

kebiasaan tersebut melalui kontinuitas. 

5. History with the company (Pengalaman terhadap perusahaan) 

Masa lalu perusahaan mempengaruhi kebiasaan pelanggan. 

Citra perusahaan yang positif dapat berdampak pada loyalitas 

pelanggan dan menciptakan respon terhadap perusahaan itu 

sendiri. 
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2.1.2.4 Dimensi Loyalitas Pelanggan 

Li and Green (2012:6), menyatakan bahwa loyalitas 

pelanggan dapat diukur dengan empat hal, yaitu: 

1. Word-of-mouth communication as measured by 

recommending a company or product (good or service), 

encouragement to do business, and saying positive comments 

to others are frequent considerations of customer loyalty. 

Word-of-mouth communication diukur dengan seberapa jauh 

keinginan pelanggan merekomendasikan perusahaan atau 

produk (baik barang atau jasa), dorongan untuk melakukan 

bisnis, dan mengatakan komentar yang positif kepada orang 

lain. 

2. Repurchase intention as measured by continuing to doing 

business, repeat purchase, and purchase frequently. 

Repurchase intention diukur dengan sejauh mana keinginan 

pelanggan melakukan bisnis terus menerus, melakukan 

pembelian ulang, dan sering melakukan pembelian. 

3. Price insensitivity is measured by the willingness to pay a 

higer price, continue to purchase with a price increase, and 

continue the relationship even alternatives are less 

expensive. Price insensitivity diukur dengan sejauh mana 

keinginan pelanggan untuk membayar harga yang lebih 

tinggi, terus membeli dengan kenaikan harga, dan 

melanjutkan hubungan walaupun ada alternatif yang lebih 

murah. 
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4. Complaint behavior is measured by voice responses (to 

sellers) private responses (to others), and third party 

responses (legal action). Complaint behavior diukur dengan 

sejauh mana keinginan pelanggan untuk tetap menggunakan 

produk dan jasa walaupun terdapat masalah selama 

penyampaian jasa. 

Sedangkan Griffin (2005:31) menyebutkan bahwa 

dimensi customer loyalty dapat dilihat dari; 

1. Repeat purchase (Pembelian ulang), yaitu pelanggan 

membeli produk secara teratur. 

2. Refers to others (Perekomendasian ke pihak lain), yaitu 

pelanggan secara teratur merekomendasikan kepada orang 

lain untuk menggunakan produk atau jasa. 

3. Immunity (Kekebalan), yaitu menunjukkan kekebalan dari 

daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

4. Purchase across product line and service (Pembelian diluar 

lini produk atau jasa), yaitu pelanggan secara teratur membeli 

produk di luar produk lini atau jasa. 

2.1.2.5 Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Perusahaan mendapatkan berbagai manfaat yang 

menguntungkan apabila mampu menciptakan pelanggan yang 

loyal. Griffin (2005:11-12) mengemukakan beberapa keuntungan 

yang dapat diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan 

yang loyal, antara lain; 
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1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambil alihan 

pelanggan lebih tinggi daripada biaya mempertahankan 

pelanggan). 

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi 

kontrak dan pemerosesan order. 

3. Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi 

berkurang (lebih sedikit pelanggan hilang yang harus 

digantikan). 

4. Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan 

pangsa pelanggan yang lebih besar. 

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, 

dengan asumsi pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan 

ulang, klaim garansi dan sebagainya). 

2.1.2.6 Model Loyalitas Pelanggan 

Untuk menjadi pelanggan yang loyal, seseorang harus 

melalui beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan 

penekanan dan perhatian yang berbeda-beda untuk masing-

masing tahapan, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang 

berbeda. Dengan memperhatikan tahapan yang ada dan 

memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan 

memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk calon 

pembeli menjadi konsumen yang loyal dan klien perusahaan. 

Nigel Hill (dalam Sugiyono, 2010:152) menjelaskan tahap 

loyalitas konsumen tersebut sebagai berikut: 
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1. Suspect, meliputi semua orang yang diyakini akan membeli 

(membutuhkan) barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi 

tentang barang/jasa perusahaan. 

2. Prospect, adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan 

jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. 

Pada tahap ini meskipun mereka belum melakukan pembelian 

tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan jasa yang 

ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain (Word of Mouth). 

3. Customer, pada tahap ini pelanggan sudah melakukan 

hubungan transaksi dengan perusahaan, tetapi tidak 

mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan, loyalitas 

pada tahap ini belum terlihat. 

4. Clients, meliputi semua pelanggan yang telah membeli 

barang/jasa yang dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan 

secara teratur, hubungan ini berlangsung lama dan mereka 

telah memiliki sifat retention. 

5. Advocates, pada tahap ini, clients secara aktif mendukung 

perusahaan dengan memberikan rekomendasi kepada orang 

lain agar mau membeli barang/jasa di perusahaan tersebut. 

6. Partners, pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan 

saling menguntungkan antara penyedia jasa dengan pelanggan, 

dan pada tahap ini pula pelanggan berani menolak barang/jasa 

dari perusahaan lain. 

Nigel Hill (dalam Sugiyono, 2010:154) menggambarkan 

tingkatan loyalitas konsumen sebagai berikut :  
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Gambar 2.5 Model Loyalitas Pelanggan  

Sumber : Nigel Hill (dalam Sugiyono, 2010:154) 

2.1.3 Pengaruh Experiential Marketing terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Menurut Kartajaya (2010:23), menyatakan bahwa 

“experiential marketing adalah suatu konsep pemasaran yang 

bertujuan membentuk pelanggan yang loyal dengan cara 

menyentuh emosi pelanggan dengan menciptakan pengalaman-

pengalaman positif dan memberikan suatu perassan yang positif 

terhadap jasa dan produk mereka.” Hal ini di dukung oleh hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oliver (dalam 

Guirong dan Jian, 2010:1) mempelajari dan menemukan bahwa 

“perilaku pengalaman akan menghadirkan kekuatan yang 

signifikan terhadap loyalitas.” 

Menurut Andreani (2007:20) experiential marketing 

merupakan sebuah pendekatan dalam marketing yang sebenarnya 

telah dilakukan sejak jaman dulu hingga sekarang oleh pemasar. 

Pendekatan ini dinilai sangat efektif karena sejalan dengan 

perkembangan jaman dan teknologi, para pemasar lebih 

menekankan diferensiasi produk untuk membedakan produknya 
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dengan produk pesaing. Kartajaya (2004:163) menyatakan bahwa 

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. 

Keberhasilan menciptakan persepsi positif dibenak 

konsumen merupakan faktor yang sangat penting dalam 

kesuksesan penjualan suatu produk, maka dari itu perusahaan 

perlu menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk 

dengan menciptakan pengalaman berbeda kepada pelanggan 

tersebut agar dapat menarik minat beli konsumen dan seterusnya 

menjadi pelaggan yang loyal dan setia. Salah satu konsep 

marketing yang dapat digunakan untuk mempengaruhi emosi 

pelanggan adalah melalui experiential marketing. 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa rangkuman hasil penelitian yang memiliki 

variabel dan objek yang sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dapat dilihat dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Orisinalitas Penelitian 

No. Peneliti Penelitian 

Teori 

Yang 

Digunakan 

Hasil Temuan 

1. Dainora 

Grundey 

(2008:8) 

Experiental 

Marketing 

vs. 

Traditional 

Marketing: 

Creating 

Rational 

Bernd H. 

Schmitt 

(1999) 

Experiential marketing 

melihat konsumen dari 

sisi rasional dan 

emosional juga. Faktor-

faktor rasional dan 

emosional bekerja sama 

kuat dalam proses 
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No. Peneliti Penelitian 

Teori 

Yang 

Digunakan 

Hasil Temuan 

and 

Emotional 

Liaisons 

with 

Consumers 

pembelian.  

2. Chih-Yun Yang 

(2009:11) 

The Study 

Of 

Repurchase 

Intentions 

In 

Experiential 

Marketing - 

An 

Empirical 

Study Of 

The 

Franchise 

Restaurant 

 

Pine and 

Gilmore 

(2003) 

Studi ini menunjukkan 

bahwa sense experience 

memiliki dampak 

terhadap kepuasan dan 

niat membeli kembali 

konsumen. Selain itu, 

"produk" memiliki 

dampak yang lebih kuat 

daripada "lokasi 

layanan" pada kepuasan 

pelanggan dan niat 

pembelian kembali. 

Serta tidak hanya harus 

menyediakan paket 

yang baik, tetapi juga 

harus bekerja pada 

unsur-unsur lingkungan 

dalam rangka 

meningkatkan kepuasan 

dan niat membeli 

kembali, seperti melihat 

pengalaman, listen 

experience, dan touch 

experience. 

4. Tony Conway 

(2012:7) 

Experiential 

marketing 

in the 

performing 

arts and 

heritage 

sectors 

 

Pine and 

Gilmore 

(1999) 

Experiential marketing 

dievaluasi sebagai 

sarana organisasi pada 

sektor seni dan budaya 

dalam menangkap 

ruang pasar untuk 

memenuhi keinginan 

dan harapan dari 

pengunjung yang 
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No. Peneliti Penelitian 

Teori 

Yang 

Digunakan 

Hasil Temuan 

semakin cerdas. 

6. Inggil 

Dharmawansyah  

(2013:13) 

 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Bernd H. 

Schmitt 

(1999) 

Fokus  terhadap 

konsumen dapat 

dilakukan dengan 

memonitor pengalaman 

atau experience  yang 

dirasakan dari kontak 

tersebut . 

 

7. Anneke Wijaya 

dan Dr.Hartono 

Subagio, S.E., 

M.M. 

(2014:10) 

Analisis 

Pengaruh 

Experiential 

Marketing 

terhadap 

Repeat 

Purchase 

dengan 

Customer 

Satisfaction 

sebagai 

Mediating 

Variable Di 

De 

Mandailing 

Cafe UC 

Boulevard 

Surabaya. 

 

Bernd H. 

Schmitt 

(1999) 

Dalam memberikan 

pengaruh yang dominan 

dari variabel 

experiential marketing, 

dimensi feel adalah 

dimensi yang memiliki 

kontribusi paling besar 

atau memiliki pengaruh 

yang dominan terhadap 

repeat purchase. Dan 

dari variabel customer 

satisfaction, dimensi 

attributes related to 

purchase adalah 

dimensi yang memiliki 

kontribusi paling besar 

atau mempengaruhi 

secara dominan 

terhadap  repeat  

purchase. 

Sumber : Pengolahan Data 2016 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, 

penelitian Chih-Yun Yang (2009:4) menjadi referensi penulis 

dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa sense 

experience yang merupakan salah satu dimensi dari experiential 
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marketing memiliki dampak terhadap kepuasan danniat membeli 

kembali konsumen. Selain itu, "produk" memiliki dampak yang 

lebih kuat daripada "lokasi layanan" pada kepuasan pelanggan 

dan niat pembelian kembali. Serta tidak hanya harus menyediakan 

paketyang baik, tetapi juga harus bekerja pada unsur-unsur 

lingkungan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan niat 

membeli kembali, seperti melihat pengalaman, listen experience, 

dan touch experience. 

Penelitian sebelumnya oleh Inggil Dharmawansyah 

menggunakan dimensi loyalitas pelanggan dari Kotler dan Keller 

yakni kesetiaan dalam pembelian produk, ketahanan terhadap 

pengaruh negatif mengenai perusahaan dan mereferensikan secara 

total eksistensi perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan 

loyalitas pelanggan dari Griffin (2005:31) dengan dimensi repeat 

purchase, refers other, immunity, dan purchases across and 

service line sebagai alat ukur penelitian. Selain itu, penelitian 

Chih-Yun Yang lebih terfokus pada sense marketing saja, tetapi 

penelitian ini menggunakan seluruh dimensi dari experiential 

marketing yakni sense, feel, think, act dan relate. 

 Berdasarkan Tabel 2.1 diyakini penelitian ini memiliki 

orisinalitas yang cukup tinggi karena mempunyai perbedaan yang 

spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa penelitian kali 

ini benar-benar dapat dibuktikan keabsahaannya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Cravens dan Piercy (2013:17) mengungkapkan bahwa 

“manajemen pemasaran mengidentifikasi dan mengevaluasi 

pasar, segmen dan pelanggan untuk menuntun merencanakan 

strategi baru atau mengganti strategi yang sudah ada. Setiap 

organisasi merancang dan melaksanakan strategi pemasaran 

melalui lima konsep alternatif, diantaranya mencakup konsep 

produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran 

dan konsep pemasaran holistik (Kotler dan Keller, 2016:42-43). 

Organisasi merancang dan melaksanakan strategi pemasaran salah 

satunya dengan holistic marketing concept (konsep pemasaran 

holistik). 

Holistic marketing merupakan suatu konsep pemasaran 

menyeluruh, yaitu konsep dimana para pemasar berusaha untuk 

meningkatkan kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar 

didapat pendekatan yang lebih lengkap dan menyatu (kohesif) 

sehingga melebihi aplikasi konsep pemasaran secara tradisional. 

Konsep ini didasari pada pengembangan, desain dan 

pengimplementasian dari program-program pemasaran, proses-

proses dan aktivitas-aktivitas yang didasari saling ketergantungan. 

Konsep dari pemasaran holistik merupakan penyampaian nilai 

kepada para konsumen atau pelanggan dan mengkomunikasikan 

nilai tersebut kepada pelanggan. Inti dari pemasaran secara 

keseluruhan diwakilkan oleh empat komponen penting. 

Komponen tersebut yaitu: Internal marketing, Integrated 

marketing, Performance marketing dan Relationship marketing.  
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“Relationship marketing merupakan sebuah filosofi 

mengenai cara berfikir pelanggan, pemasaran dan penciptaan 

nilai, bukan sekedar strategi (serangkaian alat, teknik dan taktik). 

Dengan kata lain, relationship marketing merupakan rancangan 

integratif atau holistik yang memperkokoh kompetensi pemasaran 

pada sebuah perusahaan” (Berry dalam Tjiptono dan Chandra, 

2011:326). 

Relationship marketing salah satunya untuk lebih 

berfokus pada pelanggan melalui customer relationship 

management. Kotler dan Amstrong (2012:12) mendefinisikan 

bahwa customer relationship management adalah proses 

keseluruhan membangun dan memelihara hubungan pelanggan 

yang menguntungkan dengan memberikan pelanggan nilai yang 

unggul serta kepuasan. 

Dalam penelitiannya Agus Rahayu et al (2013) 

menyebutkan bahwa pendekatan experiential marketing dibentuk 

guna melengkapi pendekatan tradisional dengan menghadirkan 

pengalaman-pengalaman yang unik, positif dan mengesankan 

yang membentuk memorable experience bagi konsumen. 

Arthur (2008:2) mengungkapkan bahwa, “experience as 

tool for business profitability, value creation and also for 

economic development of communities. The significance of 

experiences to businesses and communities can also be attributed 

to social change, i.e. consumer demand for experience” 

pengalaman sebagai alat untuk profitabilitas bisnis, penciptaan 

nilai dan juga untuk pembangunan ekonomi masyarakat. 
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Pentingnya pengalaman untuk bisnis dan masyarakat juga dapat 

dikaitkan dengan perubahan sosial, yaitu permintaan konsumen 

untuk pengalaman. 

Schmitt (dalam Palmeira, et al, 2009:1) mendefinisikan 

bahwa “customer experience management is the process of 

strategically managing a customer’s entire experience with a 

product or a company” customer experience management 

merupakan suatu proses mengelola secara strategis segala 

pengalaman pelanggan dengan produk atau perusahaan.  

Berorientasi kepada pengalaman pelanggan, keseluruhan 

bidang dan lembaga pemasaran harus mengubah 

kerangka kerja, konsep, dan metode serta pola pikir dari 

pengelola merek dan produk, pengelola komunikasi, serta 

riset tentang pasar.Untuk memenuhi kebutuhan akan 

pemasaran perlu kemampuan dan keterampilan 

berorganisasi yang disebut dengan experiential 

marketing. Selain itu, filosofi experiential marketing 

sebagai dasar untuk kerangka customer experience 

management (Schmitt, 2003:218). 

Serupa dengan yang dijelaskan Schmit, Irawan selaku 

pakar pemasaran dan sebagai CEO Frontier Consulting Group 

menyatakan bahwa “mengelola strategi pengalaman pelanggan 

teori dasarnya ada di experiential marketing dengan sense, feel, 

think, act, dan relate sebagai dimensi experiential marketing” 

(www.marketing.co.id, 3/8/2015). 

http://www.marketing.co.id/
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Experiential marketing adalah salah satu strategi 

pemasaran yang dinilai baik untuk dijalankan oleh perusahaan 

dalam kegiatan pemasarannya. Menurut Bernd H. Schmitt 

(1999:22), experiential marketing adalah suatu usaha yang 

digunakan oleh perusahaan atau pemasar untuk mengemas produk 

sehingga  mampu menawarkan pengalaman emosi hingga 

menyentuh hati dan perasaan konsumen. Sedangkan Shaz 

Smilansky (2009:5) menyatakan bahwa, experiential marketing 

adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan aspirasi yang menguntungkan, melibatkan dengan 

menggunakan komunikasi dua arah sehingga memberikan 

kepribadian terhadap brand tersebut untuk bisa hidup dan menjadi 

nilai tambah (add value) kepada target pelanggan. 

Experiential Models (SEMs) merupakan modul yang 

dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis pengalaman 

bagi konsumen. Strategic Experiential Models ( SEMs ) meliputi 

sense, feel, think, act dan relate. Menurut Schmitt (1999:73), 

perangkat dari strategic experiential modules (SEMs) dapat 

dibentuk melalui experiential provider (ExPro’s). ExPro’s 

merupakan alat taktis yang dapat membentuk sense, feel, think, 

act dan relate. Adapun ExPro’s terdiri dari tujuh komponen yang 

digambarkan sebagai berikut: communication (komunikasi), 

visual / verbal identity (nama dan logo), product presense 

(tampilan produk), co-branding, spatial environment (tempat 

penjualan), website and electronic media dan people. 
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Inti dari experiential marketing adalah membangun 

hubungan yang langgeng dengan pelanggan. Hal ini juga 

diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan Schmitt yang 

menyatakan bahwa demi mendekati, mendapatkan dan 

mempertahankan konsumen loyal, produsen melalui produknya 

perlu menghadirkan pengalaman-pengalaman yang unik, positif 

dan mengesankan kepada konsumen. Loyalitas pelanggan ini 

merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dalam industri 

pariwisata, khususnya industri makanan dan minuman. 

Permasalahan menurunnya loyalitas pelanggan terhadap 

suatu perusahaan ini menjadi hal yang harus segera diselesaikan. 

Oleh sebab itu, seorang pemasar harus mempelajari perilaku 

konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:6) Perilaku 

konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, 

uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan 

dengan konsumsi. 

Lovelock (2012:360) berpendapat bahwa loyalitas dalam 

konteks bisnis menjelaskan sebuah keinginan dari pelanggan 

untuk terus menerus melakukan pembelian dari perusahaan dalam 

waktu yang lama dan merekomendasikan produk perusahaan pada 

teman dan kerabatnya). Dimensi yang dijadikan sebagai alat 

pengukuran loyalitas pelanggan sebagaimana yang dikemukakan 

Griffin (2005:31) meliputi “repeat purchase, refers to others, 

immunity and purchase across product line and service,” 
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Adanya keterkaitan antara experiential marketing dengan 

loyalitas pelanggan seperti yang di ungkapkan Schmitt yang 

disadur oleh Ozturk (2015:2) bahwa “creating a pleasant 

experience for customers is key to customer loyalty, and 

customers who agree on the experiential marketing that they have 

experienced are more likely to exhibit higher loyalty” 

menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan 

adalah kunci untuk loyalitas pelanggan, dan pengalaman yang 

diterima pelanggan dirasa seesuai dalam experiential marketing 

lebih memungkinkan untuk menunjukan loyalitas yang lebih 

tinggi. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bila 

diaplikasikan kedalam gambar maka seperti disajikan pada 

Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Paradigma Kerangka Pemikiran Pengaruh Experiental Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan 
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut maka 

faktor-faktor yang membentuk experiential marketing dan 

dampaknya terhadap loyalitas pelanggan  adalahsense, feel, think, 

act dan relate. Uraian tersebut dapat digambarkan dalam bagan 

paradigma penelitian seperti pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Schmitt dan Rogers (2008:116) 

Gambar 2.7 Paradigma Penelitian Pengaruh Experiential 

Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan 

2.3 Hipotesis 

Asep Hermawan (2009: 57) mengungkapkan bahwa 

proporsisi merupakan salah satu unsur teori yaitu suatu 

pernyataan mengenai hubungan antar konsep (construct). Suatu 

proporsosi yang dapat diuji secara empiris disebut sebagai 

hipotesis. Selain hipotesis dapat pula menentukan variabel mana 

yang haru\s diuji secara empirik serta menentukan alat statistik 

yang harus digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Menurut 

Uma Sekaran (2010:87), A hypothesis can be defined as a 

tentative, yet testable, statement, which predicts what you expect 

to find in your empirical data. Hipotesisdapat didefinisikan 
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sebagai tentatif, namundiuji, pernyataan, yang memprediksi apa 

yang diharapkan dapat ditemukan dalam data empiris anda.  

Berdasarkan pengertian hipotesis yang telah di paparkan, 

hipotesis penelitian yang penulis rumuskan adalah:  

H1 : Terdapat pengaruh antara experiential marketing 

terhadap loyalitas pelanggan. 

H2 : Terdapat pengaruh antara sense terhadap loyalitas 

pelanggan 

H3 : Terdapat pengaruh antara feel terhadap loyalitas 

pelanggan. 

H4 : Terdapat pengaruh antara think terhadap loyalitas 

pelanggan. 

H5 : Terdapat pengaruh antara act terhadap loyalitas 

pelanggan. 

H6 : Terdapat pengaruh antara relate terhadap loyalitas 

pelanggan 

 


