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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Handal (2010), yang mengkaji tentang 

“Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Warung 

Spesial Sambal di Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

tiap – tiap variabel pada experiential marketing, yaitu sense, feel, think, act dan 

relate terhadap loyalitas pelanggan Waroeng Spesial Sambal di Semarang.  

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah regersi 

linear berganda, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel pada experiential 

marketing, yaitu sense, feel, think, act, dan relate terbukti secara signifikan 

mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Waroeng Spesial Sambal di Semarang. 

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) yang 

mengkaji tentang “Pengaruh Brand Trust Terhadap Loyalitas Pelanggan pada 

Starbuck Coffee di Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh merek itu sendiri (brand characteristic), perusahaan 

pembuat merek (company characteristic) dan konsumen (consumer-brand 

characteristic) terhadap brand loyalty pelanggan Starbuck Coffee di Semarang.  
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Teknik analisis yang digunakan pada penelitian tersebut adalah uji 

validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, dan uji-t . Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu brand characteristic, company 

characteristic, dan consumer-brand characteristic berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty pelanggan Starbuck Coffee di Semarang.  

 

B. Landasan Teori 

1. Loyalitas Pelanggan 

Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila mampu mendapatkan 

keuntungan semaksimal mungkin dan menekan biaya pengeluaran. Usaha untuk 

mendapat keuntungan yang maksimal salah satunya dilakukan dengan 

memaksimalkan pemasaran produk. Sedangakan di satu sisi untuk 

memaksimalkan pemasaran dibutuhkan biaya yang luamayan besar. Salah satu 

cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara menciptakan loyalitas pelanggan.  

Banyak sekali keuntungan yang didapat apabila perusahaan mampu 

menciptakan loyalitas pelanggan, antara lain yaitu dapat mengurangi biaya 

pemasaran, dapat mengurangi biaya transaksi, dapat mengurangi biaya turn over 

konsumen (karena penggantian konsumen yang lebih sedikit), dapat 

meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar arena pasar perusahaan, 

mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi pelanggan yang 

loyal juga berarti mereka yang merasa puas, dapat mengurangi biaya kegagalan 

(seperti biaya penggantian, dll). 
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Definisi loyalitas pelanggan sendiri banyak dikemukakan, diantaranya 

yaitu menurut Lovelock (2012) Loyalitas pelanggan adalah kesediaan pelanggan 

untuk terus membeli dari suatu perusahaan dalam jangka panjang dan 

merekomendasikan produk kepada teman dan rekan, termasuk preferensi, 

keinginan dan niat masa depan. Sedangkan  definisi Loyalitas menurut Oliver 

yang dikutip pula oleh Kotler & Keller (2012) adalah sebuah komitmen yang 

dipegang teguh untuk membeli kembali sebuah produk pilihan atau jasa di masa 

depan. 

Loyalitas pelanggan mempunyai arti sangat penting bagi perusahaan yang 

ingin menjaga kelangsungan hidup usahanya maupun keberhasilan usahanya. 

Jennie Siat dalam Mouren Margaretha (2004) menyatakan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan tiket menuju sukses bisnis. Menurut Fournel dalam Mouren 

Margaretha (2004) loyalitas merupakan fungsi dari kepuasan pelanggan, rintangan 

pengalihan, dan keluhan pelanggan. Pelanggan yang puas akan dapat melakukan 

pembelian ulang pada waktu yang akan datang dan memberitahukan kepada orang 

lain apa yang dirasakan. 

Menurut Jill Griffin (2002) pelanggan yang loyal adalah orang yang: 

a) Melakukan pembelian berulang secara teratur 

b) Membeli antar lini produk dan jasa 

c) Mereferensikan kepada orang lain 

d) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing/ tidak mudah 

terpengaruh oleh bujukan pesaing. 
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Sedangkan Aekar dalam Mouren Margaretha (2004) berpendapat bahwa 

loyalitas sebagai suatu perilaku yang diharapkan atas suatu produk atau layanan 

antara lain meliputi kemungkinan pembelian lebih lanjut atau perubahan 

perjanjian layanan, atau sebaliknya seberapa besar kemungkinan pelanggan 

beralih kepada merek lain atau penyedia layanan lain. 

Terdapat beberapa strategi meningkatkan loyalitas pelanggan (Aekar 

dalam Mouren Margaretha, 2004): 

a) Berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun 

kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. 

b) Berikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian serta 

menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan. Sehingga para 

pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan. 

c) Fokus pada kepentingan atau pencapaian kepuasaan pelanggan sehingga 

produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. 

d) Memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan 

kondisi pasar saat ini, serta sesuaikan dengan nilai produk atau jasa yang 

ditawarkan. Karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang 

dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk. 

e) Berikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan 

sehingga para pelanggan percaya dengan produk ataupun jasa yang 

ditawarkan dan akan terus menjadi pelanggan setia perusahaan. 

Mempertahankan pelanggan lebih sulit daripada mendapatkan pelanggan 

baru oleh sebab itu pelanggan yang loyal harus dipertahankan agar tidak 
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berpindah menjadi pelanggan pesaing. Loyalitas dapat terbentuk apabila 

pelanggan merasa puas dengan merek atau tingkat layanan yang diterima, dan 

berniat untuk terus melanjutkan hubungan. Metode yang tepat mutlak diperlukan 

dalam loyalitas pelanggan. Maka dari itu perusahaan harus menyadari metode 

mana yang tepat digunakan dalam menciptakan loyalitas pelanggan. 

2. Experiential Marketing 

Suatu perusahaan pada dasarnya sangat ingin produknya menjadi pilihan 

yang utama bagi pelanggannya. Pada kenyataannya persaingan yang ketat 

memaksa pelanggan dihadapkan pada banyaknya pilihan produk dari berbagai 

perusahaan. Salah satu cara perusahaan supaya pelanggan selalu mengingat 

produknya yaitu dengan menciptakan kesan atau pengalaman yang baik pada saat 

pelanggan mengkonsumsi produk tersebut. Pengalaman tersebut didunia 

pemasaran disebut experiential marketing. 

Definisi Experiential Marketing menurut Schmiit dalam Dyah Hasto 

Palupi (2001) adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan emosi dan perasaan 

konsumen dengan menciptakan pengalaman-pengalaman postif yang tidak 

terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap produk 

tertentu. Sedangkan Experiential Marketing menurut Schmitt dalam Amir 

Hamzah (2007) menyatakan bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya 

dengan merangsang unsur-unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai 

pengalaman bagi konsumen. 

Pendekatan pemasaran experiential marketing merupakan pendekatan 

yang mencoba menggeser pendekatan pemasaran tradisional, pendekatan 
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tradisional ini  memiliki empat karakteristik yaitu (Schmitt dalam Mayang Sari, 

2013): 

a) Fokus pada feature dan benefit dari produk/jasa. 

b) Kategori produk dan persaingan didefinisikan secara sempit yaitu hanya pada 

perusahaan sejenis. 

c) Konsumen dianggap sebagai pembuat keputusan yang rasional. 

d) Metode dan alat yang digunakan bersifat analitikal, kuantitatif dan verbal. 

Keempat karakteristik pendekatan pemasaran diatas pada saat ini sudah 

sangat jarang digunakan oleh perusahaan karena perilaku konsumen pada saat ini 

sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang digambarkan pada keempat 

karakteristik tersebut. 

Didalam pendekatan Experiential Marketing juga terdapat karakteristik 

yang menonjol yaitu (Schmitt dalam Mayang Sari, 2013): 

a) Mengutamakan pengalaman konsumen, baik pengalaman panca indera, 

pengalaman perasaan, dan pengalaman pikiran. 

b) Memperhatikan situasi pada saat mengkonsumsi seperti keunikan layout, 

pelayanan yang diberikan, fasilitas-fasilitas yang disediakan. 

c) Menyadari bahwa konsumen adalah makhluk rasional dan sekaligus 

emosional, maksudnya bahwa konsumen tidak hanya menggunakan rasio 

tetapi juga mengikutsertakan emosi dalam melakukan keputusan pembelian. 

Ketiga karakteristik tersebut pada saat ini sedang gencar-gencarnya 

digunakan oleh banyak perusahaan untuk menarik hati konsumennya. Ketiga 



14 
 

karakteristik tersebut dianggap lebih sesuai dalam penerapan pemasaran pada era 

modern ini.  

Adapun pergeseran dari pendekatan pemasaran tradisional ke pendekatan 

experiential marketing terjadi karena adanya perkembangan tiga faktor di dunia 

bisnis yaitu (Schmitt dalam Mayang Sari, 2013): 

a) Teknologi informasi yang dapat diperoleh di mana - mana sehingga 

kecanggihan – kecanggihan tekonologi akibat revolusi teknologi informasi 

dapat menciptakan suatu pengalaman dalam diri seseorang dan membaginya 

dengan orang lain di manapun ia berada. 

b) Keunggulan dari merek, melalui kecanggihan teknologi informasi maka 

informasi mengenai brand atau merek dapat tersebar luas melalui berbagai 

media dengan cepat dan global. Dimana brand atau merek memegang 

kendali, suatu produk atau jasa tidak lagi sekelompok fungsional tetapi lebih 

berarti sebagai alat pencipta experience bagi konsumen. 

c) Komunikasi dan banyaknya hiburan yang ada dimana-mana yang 

mengakibatkan semua produk dan jasa saat ini cenderung bermerek dan 

jumlahnya banyak. 

Berdasarkan fakta perkembangan di dunia bisnis yang terdapat pada tiga 

faktor tersebut yang membuat pendekatan experiential marketing bergeser dari 

tradisional menjadi modern. 

Strategic Experiential Modules (SEMs) merupakan modul yang dapat 

digunakan untuk menciptakan berbagai jenis pengalaman bagi konsumen (Schmitt 

dalam Mayang Sari, 2013). Strategic Experiential Modules (SEMs) meliputi: 
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a) Sense  

Sense muncul untuk menciptakan pengalaman panca indera melalui mata, 

telinga, kulit, lidah, dan hidung (Schmitt dalam Amir Hamzah, 2007). Sense 

marketing merupakan salah satu cara untuk menyentuh emosi konsumen melalui 

pengalaman yang dapat diperoleh konsumen lewat panca indera (mata, telinga, 

lidah, kulit, dan hidung) yang mereka miliki melalui produk dan service 

(Kartajaya, 2004). Saat konsumen datang ke restoran, mata melihat desain layout 

yang menarik, hidung mencium aroma terapi, telinga mendengar alunan musik 

dan kulit merasakan kesejukan AC.  

Pada dasarnya sense yang diciptakan oleh pelaku usaha dapat berpengaruh 

positif maupun negatif terhadap kepuasan pelanggan. Mungkin saja suatu produk 

dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai dengan selera konsumen atau 

mungkin juga konsumen menjadi sangat puas dan akhirnya harga yang ditawarkan 

oleh produsen tidak menjadi masalah bagi konsumen. 

Sense marketing terdapat tiga kunci strategi yang dapat digunakan untuk 

menstimulasi sense marketing, yaitu (Schmitt dalam Mayang Sari, 2013): 

i. Sense as Differentiator 

Pengalaman yang diperoleh melalui sense (panca indera) mungkin 

melekat pada konsumen karena terampil dengan cara yang unik dan spesial. 

Cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen melebihi batas normal 

sehingga produk dan jasa tersebut sudah memiliki ciri khusus yang sudah ada 

dibenak konsumen. 
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ii. Sense a Motivator 

Sense yang dapat memotivasi konsumen dengan tidak terlalu memaksa 

konsumen tetapi juga jangan terlalu acuh terhadap keinginan konsumen. 

iii. Sense a Value provider 

Sense sebagai nilai tambah dapat memberikan nilai yang unik kepada 

konsumen, sense dipengaruhi oleh panca indera melalui panca indera 

konsumen dapat menentukan nilai suatu produk. 

b) Feel  

Feel ditujukan terhadap perasaan dan emosi konsumen dengan tujuan 

mempengaruhi pengalaman yang dimulai dari suasana hati yang lembut sampai 

emosi yang kuat terhadap kesenangan dan kebanggaan (Schmitt dalam Amir 

Hamzah, 2007). Feel adalah suatu perhatian – perhatian yang kecil yang 

ditunjukkan kepada konsumen dengan tujuan untuk menyentuh emosi pelanggan 

secara luar biasa (Kartajaya, 2004). 

Feel merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi experiential 

marketing. Feel dapat dilakukan dengan layanan yang bagus dan ramah. Agar 

konsumen mendapatkan feel yang kuat terhadap suatu produk atau jasa, maka 

produsen harus mampu memperhitungkan kondisi konsumen dalam arti 

memperhitungkan mood yang dirasakan konsumen. Waktu yang tepat untuk 

menawarkan yaitu pada waktu konsumen dalam keadaan good mood sehingga 

produk dan jasa tersebut benar-benar mampu memberikan memorable experience 

yang akan pada kepuasan pelanggan. 
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c) Think  

Think adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

membawa komoditi menjadi pengalaman (experience) dengan melakukan 

customization secara terus menerus (Kartajaya, 2004). Tujuan dari think adalah 

untuk mempengaruhi pelanggan agar terlibat dalam pemikiran yang kreatif dan 

menciptakan kesadaran melalui proses berfikir yang berdampak pada evaluasi 

ulang terhadap perusahaan, produk dan jasanya.  

Dalam think marketing terdapat dua konsep yaitu (Kartajaya,  2004): 

i. Convergent Thinking (pola pikir menyatu) 

Bentuk yang spesifik dari convergent thinking adalah pemikiran yang 

mungkin muncul meliputi problem – problem rasional yang dapat dinalar. 

ii. Divergent Thinking (pola pikir menyebar) 

Divergent Thinking meliputi kemampuan untuk memunculkan ide 

baru, fleksibilitas (kemampuan untuk menyesuaikan dengan adanya 

perusahaan), kemampuan untuk memunculkan ide – ide yang luar biasa. 

Perusahaan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan serta keluhan 

konsumen dan juga perusahaan dituntut untuk dapat berfikir kreatif. Salah satu 

cara untuk mengetahui keluhan konsumen yaitu dengan mengadakan program 

yang melibatkan pelanggan seperti pengadaan program customer service sehingga 

jika ada keluhan dari customer bisa langsung disampaikan.  

d) Act  

Act merupakan tipe experience yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perilaku, gaya hidup dan interaksi dengan konsumen (Schmitt dalam Amir 
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Hamzah, 2007). Act adalah salah satu cara untuk membentuk persepsi pelanggan 

terhadap produk dan jasa yang bersangkutan (Kartajaya, 2004). Act marketing 

didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen dalam hubungannya dengan 

physical body, lifestyle, dan interaksi dengan orang lain.  

Act ini memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Ketika 

act mampu mempengaruhi perilaku dan gaya hidup pelanggan maka akan 

berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan karena pelanggan merasa produk 

atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya. Sebaliknya ketika konsumen 

tidak merasa bahwa produk atau jasa tersebut sesuai dengan gaya hidupnya maka 

akan berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan. 

e) Relate  

Relate merupakan tipe experience yang digunakan untuk mempengaruhi 

pelanggan dan menggabungkan seluruh aspek, sense, feel, think, dan act serta 

menitik beratkan pada penciptaan persepsi positif dimata pelanggan (Schmitt 

dalam Amir Hamzah, 2007). Relate adalah salah satu cara membentuk atau 

menciptakan komunitas pelanggan dengan komunikasi (Kartajaya, 2004). Relate 

untuk mengkaitkan individu dengan apa yang diluar dirinya dan 

mengimplementasikan hubungan antara other people dan other social group 

sehingga mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya.  

Relate dapat memberikan pengaruh yang positif atau negatif terhadap 

kepusan pelanggan. Ketika relate mampu membuat pelanggan masuk dalam 

komunitas serta merasa bangga dan diterima maka akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan tetapi ketika relate tidak berhasil 
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mengkaitkan individu dengan apa yang ada diluar dirinya maka konsumen 

tersebut tidak akan mungkin puas dan memberikan dampak yang negatif. 

Perusahaan dapat menciptakan relate antara pelanggannya dengan kontak 

langsung baik telepon maupun kontak fisik, diterima menjadi salah satu bagian 

dalam kelompok tersebut atau menjadi anggota sehingga membuat konsumen 

menjadi senang atau tidak segan untuk datang kembali. Sebaliknya bila hal 

tersebut tidak terjadi dalam arti konsumen merasa terabaikan, maka konsumen 

akan berfikir ulang untuk datang kembali. 

3. Brand Trust 

Kepercayaan seseorang tidak harus selalu ditujukan hanya untuk manusia 

saja, namun dapat pula di tujukan untuk obyek tidak nyata seperti merek. Segala 

sesuatu yang dilakukan perusahaan salah satunya bertujuan untuk membuat 

pelanggan percaya pada merek produk yang ditawarkan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumennya.  

Kepercayaan kepada merek biasa disebut Brand Trust. Brand Trust 

didefinisikan sebagai keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek 

dengan resiko – resiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan 

menyebabkan hasil yang positif (Lau dan Lee dalam Kurniawan, 2011). 

Menurut Lau dan Lee dalam Yanita (2011), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. ketiga faktor ini berhubungan tiga 

entitas yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun 

ketiga faktor tersebut adalah merek itu sendiri, perusahaan, pembuat merek, dan 
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konsumen. Selajutnya Lau dan Lee dalam Yanita (2011) memproposisikan bahwa 

kepercayaan terhadap merek akan menimbulkan loyalitas merek.  

Hubungan ketiga faktor tersebut dengan kepercayaan merek dapat 

digambarkan sebagai berikut (Lau dan Lee dalam Yanita, 2011): 

a) Brand characteristic 

Brand characteristic mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menentukan pengambilan keputusan konsumen untuk mempercayai suatu merek. 

Hal ini disebabkan oleh konsumen melakukan penilaian sebelum membeli. 

Karakteristik merek yang berkaitan dengan kepercayaan merek meliputi dapat 

diramalkan, meumpunyai reputasi dan kompetensi.  

b) Company characteristic 

Company characteristic yang ada di balik suatu merek juga dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek trsebut. 

Pengetahuan konsumen tentang perusahaan yang ada di balik merek suatu produk 

merupakan dasar awal pemahaman konsumen terhadap merek suatu produk. 

Karakteristk ini meliputi reputasi suatu perusahaan, motovasi perushaan yang di 

inginkan, dan integritas suatu perusahaan.  

c) Consumer – Brand characteristic 

Consumer – Brand characteristic merupakan dua kelompok yang saling 

mempengaruhi. Oleh sebab itu, karakteristik konsumen – merek dapat 

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini meliputi kemiripan 

antara konsep emosional konsumen dengan kepribadian merek, kesukaan terhadap 

merek, dan pengalaman terhadap merek.  
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Konsep diri merupakan totalitas pemikiran dan perasaan individu dengan 

acuan dirinya sebagai objek sehingga seringkali dalam konteks pemasaran 

dianalogikan merek sama dengan orang. Suatu merek dapat memiliki kesan atau 

kepribadian. Kepribadian merek adalah asosiasi yang terkait dengan merek yang 

diingat oleh konsumen dan konsumen dapat menerimanya. Konsumen seringkali 

berinteraksi dengan merek seolah-olah merek tersebut adalah manusia. Dengan 

demikian, kesamaan anatara konsep diri konsumen dengan kepribadian merek 

sangat berkaitan dengan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.  

Kesukaan terhadap merek menunjukan kesukaan yang dimiliki oleh suatu 

kelompok terhadap kelompok lain karena kesamaan visi dan daya tarik. Untuk 

mengawali hubungan suatu kelompok harus disukai atau mendapat simpati dari 

kelompok yang lain. Bagi konsumen, untuk membuka hubungan dengan suatu 

merek, makan konsumen harus menyukai dahulu merek tersebut.  

Kepercayaan merek atau brand trust merefleksikan 2 komponen penting 

yaitu (Lau dan Lee dalam Yanita, 2011):  

a) Brand reliability 

Kepuasan pelanggan karena kompetensi merek tersebut, yang selanjutnya 

meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek tersebut yang bersumber 

pada keyakinan bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan 

atau dengan kata lain persepsi bahwa merek tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepusaan. Komponen ini merupakan hal yang 

esensial bagi terciptanya kepercayaan terhadap merek karena kemampuan merek 
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memenuhi nilai yang dijanjikannya akan membuat konsumen menaruh rasa yakin 

akan kepuasan yang sama di masa depan.  

b)  Brand intentions  

Didasarkan pada keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen seperti minat dan kesejahteraannya, 

terutama ketika masalah dalam konsumsi produk muncul secara tidak terduga. 

Kepercayaan sangat tergantung dengan pengalaman konsumen akan suatu 

merek, kepuasaan tersebut akan menentukan besarnya kepercayaan merek yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi brand loyalty konsumen pada merek tersebut. 

Kedua komponen kepercayaan merek bersandar pada penilaian konsumen yang 

subyektif atau didasarkan pada beberapa persepsi, yaitu (Lau dan Lee dalam 

Yanita, 2011):  

i. Persepsi konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan produk/merek.  

ii. Persepsi konsumen akan reputasi merek, persepsi konsumen akan kesamaan 

kepentingan dirinya dan penjual, dan persepsi mereka pada sejauh mana 

konsumen dapat mengendalikan penjual dan persepsi. 

Ketika persepsi - persepsi tersebut mampu dengan baik dibaca oleh 

perusahaan maka kepercayaan pelanggan akan merek mampu didapatkan dengan 

mudah. Dampak dari hal tersebut adalah loayalitas pelanggan akan merek dari 

produk tersebut. 

Berdasarkan teori diatas, kepercayaan pelanggan berperan sangat penting 

dalam dunia pemasaran, terutama pada pemasaran modern. Pada saat ini, dalam 

menjaga kepercayaan konsumen mereka menggunakan banyak cara yang 
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dianggap sesuai dengan keinginan konsumen yang tidak lain dan tidak bukan akan 

berdampak pada loyalitas pelanggan akan produk dari perusahaan tersebut 

.  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka kerangka pikir penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah seperti pada gambar 1 berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

   

 

 

Sumber: Data diolah (2014) 

Berdasarkan kerangka pikir penelitian pada gambar 1.1, dapat dijelaskan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Experiential 

marketing dan Brand Trust berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan.  Dengan 

kerangka pikir ini diharap mampu memperjelas alur pemikiran pada penelitian ini.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap  rumusan masalah yang 

diajukan (Sugiyono, 2003). Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori 

diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penalitian adalah sebagai berikut: 

Experiential Marketing (X1) 

 

 

 
Brand Trust (X2)  

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 
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H1: Experiential marketing dan Brand trust secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan pada Ria Djenaka Coffee 

House & Resto Malang 

H2:  Experiential marketing dan Brand trust secara parsial berpengaruh 

terhadap Loyalitas Pelanggan pada Ria Djenaka Coffee House & Resto 

Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


