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A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini makna pemasaran mulai berubah dan berkembang, dari

pemasaran tradisional yang berorientasi pada produk yang fungsional dan

keuntungan yang diperoleh menuju ke pemasaran modern yang berorientasi

pelanggan. Pemasar harus kreatif, peka, dan selalu berinovasi terhadap produk

yang dipasarkan demi “menjaga pelanggan” agar tetap mengonsumsi

produknya, sembari menjaring pelanggan potensial dengan memberikan

pengalaman lebih yang melibatkan emosi, perhatian personal dan panca indera.

Pelanggan yang puas dan loyal dapat menjadi sarana pemasaran untuk

mendapatkan pelanggan baru melalui pengalaman yang mereka ceritakan pada

orang lain (word of mouth).

Semakin matang dan dewasa sebuah produk akan semakin sulit untuknya

melakukan pembedaan dengan produk pesaing yang selalu bermunculan

mengekor kesuksesan suatu usaha. Diferensiasi feature produk yang tidak

terlalu berbeda dan banyaknya informasi yang diterima, membuat konsumen

semakin bingung dalam menentukan pilihan. Lambat laun, konsumen tidak

hanya berpikir rasional dalam  membeli produk yang dibutuhkan, namun mulai

menggali kemampuan emosionalnya dalam memutuskan pembelian.

Konsumen mengaitkan pengalaman-pengalaman terdahulunya, pengalaman



rekannya, dan berbagai macam perasaan serta emosi saat proses menganalisa

suatu produk yang akan dibeli.

Tujuan akhir dari sebuah konsep pemasaran adalah memiliki pelanggan

yang loyal. Mendapatkan pelanggan yang loyal akan meminimalisir biaya

pencarian pelanggan baru bagi perusahaan. Loyalitas pelanggan sendiri

menurut (Griffin, 2002 dalam Hurriyati, 2005) adalah “loyality is defined as

non random purchase expressed over time by some decision making unit”.

Berdasarkan definisi tersebut, lanjut Hurriyati, terlihat bahwa loyalitas lebih

ditujukan kepada suatu perilaku, yang ditujukan dengan pembelian rutin,

didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Kesetiaan pelanggan diharapkan

menimbulkan ketersediaan membicarakan hal-hal positif dan baik tentang

produk perusahaan kepada kerabat dan rekannya.

Konsep pemasaran yang memiliki pendekatan berdasarkan emosi dan

pengalaman dikenal dengan Emotion dan Experiential Marketing. Emotion

marketing mengarah pada upaya dalam mempengaruhi pelanggan untuk

mengeluarkan emosinya disamping pemikiran rasionalnya. Kartajaya (2003)

menyatakan emosi tidak bisa terlepas dari Feeling. Feeling atau perasaan

merupakan akar yang dalam banyak hal mempengaruhi segala perilaku, sebab

perasaan terkait dengan emosi. Emosi sangat mempengaruhi pemikiran

seseorang, emosi membentuk dan mempengaruhi penilaian, dan emosi

membentuk perilaku.

Di dalam emotion marketing terdapat lima faktor nilai pelanggan yang

diambil dari Bintang Nilai (Value Star) milik Scott Robinette dan Claire Brand.



Faktor-faktor tersebut terdiri dari: product, money, equity, experience, dan

energy. Product dan money merupakan bagian dari rational value, komponen

yang paling mudah di tiru oleh pesaing. Penerapan strategi pemasaran harga

yang lebih rendah maupun mengcopy produk dari perusahaan lain dapat

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Namun, hal tersebut tidak

menimbulkan loyalitas dalam jangka panjang apabila perusahaan tidak

konsisten terhadap penerapan strategi harga dan produk yang dilakukan.

Sedangkan equity, experience, dan energy adalah bagian dari emotional value.

Tiga komponen E inilah yang akan mempengaruhi sisi emosi dan perasaan

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Emotional value lebih sulit

ditemukan formulanya bagi produk pelopor dan sulit untuk ditiru bagi pesaing.

Kesulitan tersebut dikarenakan strategi pemasaran yang berdasarkan emotional

value akan melahirkan suatu ciri khusus dan unik dari suatu produk.

Experiential marketing memiliki tujuan utama untuk memberikan

pengalaman pada pembelian suatu produk. Andreani (2007) menyatakan

bahwa Experiential marketing adalah lebih dari sekedar memberikan informasi

dan peluang pada pelanggan untuk memperoleh pengalaman atas keuntungan

yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri tetapi juga membangkitkan emosi

dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran, khususnya penjualan.

Experiential marketing merupakan pengembangan dari konsep pemasaran

dalam menghadapi perubahan yang terjadi di pasar.

Schmitt (1999) dalam Alma (2011) menyatakan, ada dua frame work dari

experiential marketing. Pertama, Strategic Experiential Modules (SEMs)



sebagai dasar dari experiential marketing, dengan lima tahapan yang terdiri

dari sense, feel, think, act dan relate. Kedua, Experiences Providers (ExPros),

ini adalah sebagai alat taktis experiential marketing. Media yang digunakan

adalah: communication, visual / verbal identity, product presence, co-branding,

spatial environment, dan people. Faktor-faktor ini dapat berhubungan secara

bersama-sama maupun terpisah sesuai hasil suatu penelitian.

Semakin banyak perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran

berdasarkan emosi dan pengalaman pelanggan dikarenakan perusahaan

semakin memahami arti penting dari pelanggan. Pelanggan tidak hanya

menelan mentah-mentah informasi yang diterima dari pemasar, namun dapat

menerima pengalaman nyata dan unik dari produk milik pemasar. Keterlibatan

pelanggan ditunjukkan lewat reaksi, emosi dan notifikasi ketika mengonsumsi

produk yang ditawarkan. Reaksi konsumen setelah mengalami sendiri proses

pembelian inilah yang dapat menjadi acuan untuk mengambil tindakan

selanjutnya oleh perusahaan. Apabila respon yang diterima setelah merasakan

pengalaman suatu produk positif, maka perusahaan dapat mempertahankan

strategi tersebut. Namun, bila respon negatif yang diterima perusahaan,

hendaknya perusahaan segera merubah strategi pemasaran agar lebih mengarah

pada proses pengalaman.

Konsep pemasaran ini akan terus berkembang seiring munculnya kendala

serta tantangan didalamnya. Hal inilah yang menjadikannya menarik untuk

diteliti. Penelitian ini mengangkat isu emotion dan experiential marketing

dengan studi kasus pada supermarket. Meningkatnya gaya hidup masyarakat



dalam memenuhi kebutuhan akan produk yang segar, lengkap, dan praktis serta

lingkungan belanja yang nyaman dan bersih menjadi peluang yang besar bagi

pengusaha ritel supermarket.

Keadaan pada pasar tradisional yang mayoritas masih berkesan kumuh dan

tidak memiliki keteraturan dalam penataan produk menimbulkan

ketidaknyamanan. Hal ini akan semakin mempersulit masyarakat yang belum

mengenal baik lingkungan pasar tersebut, sehingga energi akan lebih banyak

terbuang. Supermarket datang sebagai suatu solusi one stop shopping, dimana

masyarakat akan menemukan beragam kebutuhannya dalam satu tempat

dengan lebih mudah. Penataan produk yang rapi, dekorasi yang menarik,

promo-promo berkala, serta tata letak yang mudah dicari bahkan untuk

konsumen yang baru mengenal lingkungan supermarket tersebut, memberikan

nilai lebih tentang berbelanja di supermarket. Nilai-nilai yang dirasakan

sebagai pengalaman positif bagi pelanggan bila dikelola dengan baik akan

menimbulkan loyalitas sebagai tujuan akhir suatu konsep pemasaran.

Super Indo Singosari berdiri tahun 2011 yang merupakan gerai pertama

di kota Malang dan gerai ke 76 Super Indo. Saat soft opening, Super Indo

Singosari mengadakan bazaar dan games untuk mengenalkan dan

mendekatkan masyarakat dengan supermarket baru tersebut. Di Super Indo,

pelanggan tidak hanya disuguhkan dengan konsep belanja biasa, tapi Super

Indo menawarkan pelanggan dengan solusi belanja yang lebih segar, lebih

hemat dan lebih dekat. Dimana pelanggan dapat menemukan produk-produk

seperti sayur, buah dan daging yang terjamin kesegarannya dengan harga yang



terjangkau. Selain itu, tersedia juga produk bakery yang dipanggang di toko

(bake off), sehingga pelanggan dapat membeli produk bakery yang segar setiap

saat.

Super Indo memang merupakan tempat belanja dimana uang pelanggan

bernilai lebih, pelanggan dapat menikmati layanan Bakar Goreng Gratis

untuk pembelian ikan, cukup membeli produk ikan dengan harga mentah dan

membawa pulang dalam keadaan matang. Super Indo selain mengajak

pelanggan untuk sehat tapi juga hemat. Produk Private Label Super Indo hadir

dengan harga hemat tapi mempunyai kualitas setara dengan produk nasional.

Dengan membeli produk 365 pelanggan menghemat total belanjaan 10-15 %.

Dalam upaya Super Indo melindungi lingkungan hidup digunakan

peralatan pendukung operasional seperti lemari pendingin yang

menggunakan freon ramah lingkungan dan pintu yang tertutup sehingga

dapat menghemat energi sampai dengan 40%. Super Indo juga terus

memiliki semangat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan aktif

mengajak para pelanggannya mengurangi sampah plastik dengan

menggunakan tas belanja ulang dan kardus bekas. Sedangkan untuk pelanggan

yang belum menggunakan tas belanja ulang, Super Indo menggunakan

kantong belanja degradable yang akan hancur dengan sendirinya dalam

waktu kurang lebih dua tahun. Memiliki standar prosedur operasional yang

seragam mengenai kesegaran dan kualitas produk di semua gerai, menjadikan

Super Indo Singosari memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat.



Berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul ketertarikan untuk

mengadakan penelitian tentang pengalaman yang dirasakan pengunjung Super

Indo Singosari dengan judul: ”Pengaruh Emotion Marketing dan Experiential

Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Super Indo Singosari”.

B. Perumusan Masalah

Emotion marketing dan experiential marketing adalah konsep pemasaran

dengan pendekatan berorientasi emosi dan pengalaman yang dimiliki

pelanggan, hal ini dilakukan untuk membangun dan menjaga hubungan jangka

panjang dengan pelanggan sehingga timbul loyalitas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah emotion marketing dan experiential marketing berpengaruh

secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada Super Indo

Singosari?

2. Apakah emotion marketing dan experiential marketing berpengaruh

secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Super Indo Singosari?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan

agar terfokus pada topik yang akan dibahas, yaitu emotion marketing dan

experiential marketing dari segi pendalaman emosional dan tipe

pengalamannya. Pembatasan tersebut meliputi:

1. Penelitian terhadap emotion marketing terbatas pada emotional value

yang terdiri dari equity, experience, dan energy.



2. Penelitian terhadap experiential marketing terbatas pada pendekatan

Strategic Experiential Modules ( SEMs ) yang terdiri dari sense, feel,

think, act dan relate.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh variabel emotion marketing dan experiential

marketing secara simultan terhadap loyalitas pelanggan pada Super

Indo Singosari.

2. Menganalisis pengaruh variabel emotion marketing dan experiential

marketing secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada Super Indo

Singosari.

E. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi perusahaan / pengelola. Hasil dari penelitian ini

diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah pemasaran

perusahaan khususnya dalam penentuan strategi yang berorientasi pada

loyalitas pelanggan.

2. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan referensi tambahan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian

pemasaran selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan emotion dan

experiential marketing.


