
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Sejahtera (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Experiential

Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan studi kasus Waroeng Spesial

Sambal di Semarang ini bertujuan menganalisis pengaruh tiap – tiap variabel

pada experiential marketing, yaitu sense, feel, think, act dan relate terhadap

loyalitas pelanggan Waroeng Spesial Sambal cabang Sompok Semarang dan

menganalisis faktor yang memiliki pengaruh paling besar pada loyalitas

pelanggan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode kuesioner

terhadap 100 responden pelanggan. Pengujian hipotesis menggunakan uji t

menunjukkan bahwa kelima variabel independen yang diteliti terbukti secara

signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian melalui uji F dapat

diketahui bahwa kelima variabel berpengaruh signifikan secara bersama-sama

dalam terhadap loyalitas pelanggan. Angka Adjusted R square yang diperoleh

sebesar 0,617 menunjukkan bahwa 61,7 persen variasi loyalitas pelanggan bisa

dijelaskan oleh kelima variabel independen yang digunakan dalam persamaan

regresi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tauli dan Marhadi (2012) melakukan penelitian tentang Pengaruh Emotion

Marketing dan Experiential Marketing Terhadap Customer Loyalty Pondok

Khas Melayu di Pekanbaru ini bertujuan menganalisa pengaruh variabel

product, equity, sense, feel, think, action dan relate terhadap customer loyalty.



Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa semua variabel

independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas

pelanggan. Sementara dari hasil analisis secara parsial, variabel sense yang

dominan berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty. Hal ini

menunjukkan bahwa tingginya customer loyalty dipengaruhi oleh faktor

product, equity, feel, think, action dan relate tetapi tidak signifikan. Sedangkan

untuk nilai Adjusted R Square sebesar 0,562. Artinya, 56,2% customer loyalty

di Pondok Khas Melayu Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor product, equity,

sense, feel, think, act dan relate, sementara sisanya sebesar 43,8% dipengaruhi

oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Adapun perbedaan dan

persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, akan ditunjukkan

pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Saat Ini
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Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Saat Ini
(lanjutan)

No. Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Jenis
Penelitian

Alat Analisa
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Teknik
Sampling

Hasil
Penelitian
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Marhadi, 2012)
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Pada Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dan

penelitian yang pada saat ini dilakukan terletak pada objek penelitian, jenis

penelitian dan jumlah variabel yang akan diuji. Peneliti I memilih objek tempat

makan Waroeng Spesial Sambal cabang Sompok Semarang dengan variabel

sense (X1), feel (X2), think (X3 ), action (X4) dan relate (X5) dengan jenis

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Peneliti II memilih objek restoran di

Pekanbaru dengan variabel terdiri product (X1), equity (X2), sense (X3), feel

(X4), think (X5), action (X6) dan relate (X7) dengan jenis penelitian kuantitatif.

Sedangkan peneliti saat ini memilih objek supermarket di Singosari, Kabupaten

Malang dengan variabel equity (X1), experience (X2), energy (X3), sense (X4),

feel (X5), think (X6), act (X7) dan relate (X8) dengan jenis penelitian kuantitatif.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pemasaran
Persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang ini, perusahaan

harus peka dalam membaca kebutuhan pelanggan dan mampu memenuhi

tuntutan pelanggan yang selalu berubah sesuai dengan berkembangnya

kebutuhan. Perubahan dari strategi pemasaran tradisional yang fokus pada

penjualan dan karakteristik produk mulai beranjak menuju pemasaran yang

modern, yang fokus pada mempertahankan konsumen dan berkonsentrasi

tentang manfaat produk. Hal ini akan berdampak pada pemasar dalam menjaga

citra perusahaannya di mata masyarakat. Perusahaan harus merancang strategi



pemasaran yang dapat mencakup segmentasi dan target pasar yang pasti,

namun tetap mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan.

Hasan (2009) menuturkan pemasaran (marketing) merupakan sebuah

konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan

berkelanjutan bagi stakeholder (pelanggan, karyawan, pemegang saham).

Menurut Kotler dan Keller (2009) inti dari pemasaran (marketing) adalah

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu

definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan

dengan cara menguntungkan”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan pemasaran

merupakan sistem yang panjang dari sebuah pemindahan hak kepemilikan

suatu produk dan ada keterkaitan dari bagian-bagian di dalam perusahaan.

Pemasaran merupakan gagasan yang dikemukakan pemasar sebelum produk

diproduksi, hingga pasca penjualan produk dalam waktu berkala dengan

keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan itu sendiri.

Menurut Kotler dan Keller (2009) bahwa tugas pemasaran bukanlah

mencari pelanggan yang tepat untuk produk anda, melainkan menemukan

produk yang tepat untuk pelanggan anda. Dell Computer tidak menyiapkan

komputer yang sempurna untuk pasar sasarannya. Alih-alih, perusahaan

tersebut memberikan platform produk yang fitur-fiturnya bisa disesuaikan oleh

konsumen sesuai yang ia inginkan di komputer. Konsep pemasaran

beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah menjadi

lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan



mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran

yang dipilih.

Alma (2011) mengemukakan, produsen tidak hanya membuat barang,

tidak pula asal melancarkan promosi. Tapi produsen memusatkan perhatian

pada selera konsumen, produsen memperhatikan needs dan wants dari

konsumen. Jadi produsen tidak hanya memperhatikan apa keinginan konsumen.

Konsumen juga tidak hanya sekedar membeli fisik barang, tetapi

mengharapkan sesuatu dari barang itu. Ini adalah hal yang disebut dengan

wants, yaitu ada sesuatu yang lain yang diharapkan setelah membeli barang

tersebut. Jika hal ini dapat terpuaskan maka kegiatan marketing perusahaan

akan mencapai sukses.

Premis yang mendasari konsep pemasaran ini adalah:

a. Konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan

wants-nya.

b. Konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan wants-nya.

c. Tugas organisasi ialah meneliti dan menetapkan segmentasi dan

memilih pasar serta mengembangkan program pemasaran yang efektif.

2. Loyalitas Pelanggan

Oliver (dalam Kotler dan Keller, 2009) mendefinisikan loyalitas (loyalty)

sebagai “Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau

mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan

beralih.”



Kajian-kajian loyalitas pelanggan sejauh ini dapat dibagi menjadi tiga

kategori: pendekatan perilaku, pendekatan sikap, dan pendekatan terintegrasi.

Pendekatan perilaku berfokus pada perilaku konsumen purnapembelian dan

mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian (frekuensi dan

kemungkinan membeli lagi). Pendekatan sikap menyimpulkan loyalitas

pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of

goodwill pada jasa tertentu. Sementara itu pendekatan terintegrasi

mengombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas

pelanggan (Oh, 1995 dalam Lupiyodadi dan Hamdani, 2006).

Menurut Griffin (2002) dalam Hurriyati (2005) pelanggan yang loyal

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchases)

b. Membeli diluar lini produk / jasa (Purchases across product and

service lines)

c. Merekomendasikan produk lain (Refers other)

d. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing

(Demonstrates an immunity to the full of the competition)

Masa keberlangsungan hidup suatu perusahaan ditentukan dari pelanggan

yang loyal. Kesetiaan pelanggan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan

penjualan dan mempertahankan keberhasilan tersebut. Pelanggan sebagai

individu yang berangan akan suatu produk yang dapat memenuhi

kebutuhannya akan mempunyai harapan-harapan tertentu akan gambaran suatu

produk.



Hal ini yang harus dimengerti pemasar melalui kepekaannya mengenai isu,

fenomena, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Jika produk tersebut tidak

dapat memenuhi harapan seorang pelanggan, maka pelanggan tersebut tidak

akan kembali pada produk tersebut sembari melakukan seleksi terhadap

produk-produk sejenis yang dapat memnuhi harapannya. Namun sebaliknya,

jika pelanggan tersebut merasakan harapannya terwujud pada suatu produk,

maka ia akan melakukan pembelian berulang dan mulai menceritakan

pengalamannya memakai produk tersebut kepada orang lain.

3. Emotion Marketing

Emotion marketing dapat didefinisikan sebagai pendekatan pemasaran

yang dilakukan oleh perusahaan melalui sentuhan emosional yang diberikan

produknya. Tujuan dari emotion marketing ialah menjaga hubungan

berkelanjutan dengan para pelanggan, sehingga diharapkan timbul rasa loyal.

Menurut Kartajaya (2010) emotional marketing adalah bagaimana

memenangkan persaingan dengan melakukan pendekatan secara emosional

terhadap para pelanggannya, hal ini dilakukan karena persaingan sudah

semakin ketatnya sehingga pendekatan secara rasional saja tidak lagi cukup.

Hasan (2009) mengemukakan bahwa emotional marketing dapat dijalankan

apabila:

a. Prinsip emotional marketing mengarah pada strategi yang nyaris tidak

dapat ditiru, sehingga memiliki keuntungan persaingan yang amat kuat.

b. Definisi emotional marketing mencakup usaha membuat pelanggan

merasa “dipedulikan”; kepedulian penting bagi terbentuknya loyalitas.



c. Loyalitas pelanggan yang meningkat merupakan cara yang paling

penting untuk membentuk keuntungan jangka panjang; loyalitas=

keuntungan.

d. Mampu memberikan pelanggan apa yang mereka butuhkan.

e. Pada pasar yang kompetitif dalam hal produk atau harga, hubungan

emosional mendukung peningkatan nilai transaksi penjualan.

f. Emotional marketing membantu bisnis lebih fokus dalam mengantarkan

pesan emosional yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat

pada pelanggan yang tepat.

g. Emotional marketing dapat membentuk hubungan yang dapat bertahan

lama, akan membuat para pelanggan merasa sangat berharga dan

dipedulikan sehingga mereka akan memberikan kesetiaan terhadap

produk.

h. Superior nilai hantaran (delivery superior value) bagi pelanggan

memiliki arti yang lebih dari sekadar sebuah keuntungan untuk harga

yang tepat- proporsi nilai yang menyeluruh menggabungkan

komponen-komponen rasional maupun emosional.

Emotion marketing terkait dengan pembentukan nilai pelanggan terhadap

suatu produk. Nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total dan biaya

pelanggan total dimana, nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang

diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan

total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang

dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang



produk atau jasa (Kotler, 2000 dalam Hurriyati, 2005). Nilai berasal dari

persepi atau anggapan konsumen tentang harga yang akan mereka berikan akan

suatu produk melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Robinette dan Brand (2001) dalam Hurriyati (2005) membagi nilai

pelanggan menjadi 2 jenis yaitu Rational Value dan Emotional Value, kedua

bentuk tersebut dikenal dengan Bintang Nilai (Value Star).

Masing-masing nilai terdiri dari:

a. Rational Value : Product dan Price

b. Emotional Value : Equity Value, Experience Value, dan Energy Value

Berikut gambar 1 yang menjelaskan tentang Bintang Nilai (Value Star).

Gambar 2.1 Value Star Rational dan Emotional Value

Sumber: Emotion Marketing, Robinette dan Brand (2001) yang dikutip

Hurriyati (2005)

Robinette menyatakan pada akhirnya price dan product terlalu mudah

untuk ditiru. Maka dari itu, dibutuhkan nilai emosional tiga E di dalam model

Bintang Nilai. Equity merupakan kombinasi dari kepercayaan yang di dapatkan



oleh sebuah merek dan identitas yang mengerahkan konsumen tersebut untuk

merasa terikat secara emosional dengan merek tersebut. Experience

berhubungan dengan interaksi pelanggan dengan merek. Energy adalah bentuk

investasi dari waktu dan usaha konsumen dalam mengonsumsi produk.

4. Experiential Marketing

Experiences are private events that occur in response to some simulation

(as provided by marketing efforts before and after purchase). Experiences

involve the entire living being (Schmitt, 1999 dalam Alma, 2011). Experience

adalah suatu peristiwa yang bersifat pribadi dalam merespon stimulasi yang

diberikan penjual / produsen.

Selanjutnya menurut Schmitt, konsep pemasaran yang menggunakan

pengalaman sebagai daya tarik produk dapat dilihat melalui Strategic

Experiential Modules ( SEMs ). Modul ini merupakan dasar dari Experiential

Marketing yang dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis

pengalaman bagi konsumen. Strategic Experiential Modules ( SEMs ) meliputi:

a. Sense Marketing

Melalui sense, ini menciptakan sensory experiences melalui penglihatan,

suara, sentuhan, perasaan, dan penciuman, yang memberikan kesan keindahan,

kesenangan, kepuasan, melalui adanya stimuli, process dan consequences atau

hasil yang diperoleh karena adanya stimuli dan proses tersebut (Schmitt, 1999

dalam Alma, 2011). Menurut Gobé (2005), daya tarik panca indera yang

dibangun secara hati-hati, dapat menciptakan preferensi konsumen yang

membedakan sebuah merek di tengah-tengah lautan kompetisi komoditas yang



saling berkompetisi. Panca indera yang perlu dieksplorasi dapat berupa bunyi

yang membawa suasana, warna yang menghipnotis / simbol yang memikat,

rasa yang menggiurkan, bentuk yang menyentuh, dan aroma yang menggoda.

Secara mendasar sense marketing dapat menghasilkan dampak positif dan

negatif bagi konsumen dalam kaitannya dengan loyalitas. Berdampak positif

apabila konsumen merasa produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen

sesuai dengan selera dan menarik perhatian panca indera mereka. Sehingga, ke

depannya bila terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh suatu kondisi, maka

harga yang ditawarkan oleh produsen tidak menjadi masalah bagi konsumen.

b. Feel Marketing

Menyentuh inner feelings and emotions, dengan sasaran membangkitkan

pengalaman afektif, sehingga ada rasa gembira dan bangga. Di sini harus

dipertimbangkan mood dan emotion pelanggan. Moods dapat diperoleh melalui

rangsangan khusus dimana pelanggan tidak menyadari hal tersebut, sedangkan

emosi diupayakan secara sengaja oleh perusahaan, misalnya tumbuhnya rasa

cinta (Schmitt, 1999 dalam Alma, 2011).

Sebuah perusahaan tentu saja tidak dapat mengamati dan mengerti tentang

emosi dan mood semua pelanggan. Namun, perusahaan dapat berupaya dalam

memperhitungkan emosi yang sedang dialami pelanggan. Upaya tersebut dapat

berupa pelayanan yang selalu ramah dan service yang dilakukan tepat waktu

pada pelanggan.



c. Think Marketing

Menciptakan aspek kognitif, problem-solving experiences. Think ini akan

muncul dalam pemikiran yang divergen dan konvergen melalui surprise,

intrigue dan provocation. Pikiran yang bagus akan membawa pelanggan

mampu berpikir positif, sehingga memberikan opini yang positif terhadap

produk dan lembaga (Schmitt, 1999 dalam Alma, 2011).

Think harus mampu mengajak pelanggan berpikir kreatif dan luas tentang

produk yang ditawarkan. Implementasi think dalam suatu perusahaan, antara

lain: keunikan nama menu pada restoran, pemilihan lokasi strategis suatu toko,

iklan produk pada media cetak maupun media elektronik, dan sebagainya.

Variabel think akan menimbulkan rasa penasaran pelanggan dan selanjutnya

akan timbul interaksi antara pelanggan dan pihak perusahaan.

d. Act Marketing

Menyentuh pengalaman dalam gaya hidup dan berinteraksi. Adakalanya

perubahan dalam gaya hidup dipengaruhi oleh inspirasi, spontan karena lebih

model. Konsumen akan membeli karena pengaruh dari luar dan opini dari

dalam (Schmitt, 1999 dalam Alma, 2011).

Act (kebiasaan) bertujuan untuk mempengaruhi pelanggan melalui lifestyle

yang dimiliki perusahaan. Pengaruh yang dimaksud adalah kebiasaan-

kebiasaan, tata cara, atau dapat dikatakan peraturan-peraturan yang berlaku

pada suatu perusahaan, dapat diikuti dengan sukarela oleh pelanggan. Sehingga

pelanggan akan merasa perusahaan tersebut unik dan menarik untuk dinikmati

produk dan diikuti act-nya.



e. Relate Marketing

Relate ini mencakup sense, feel, think, dan act. Ini adalah pengalaman

individual berhubungan dengan orang lain dalam budaya tertentu. Misalnya,

dalam pemasaran kosmetik, dapat menciptakan fantasi pada lawan jenis. Jadi

dalam hal ini ada tujuan untuk mengaitkan individu dengan sesuatu yang

berada diluar dirinya (Schmitt, 1999 dalam Alma, 2011).

Kotler dan Keller (2009) menyatakan, personel perusahaan dapat

menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan

personalisasi hubungan. Intinya, perusahaan yang cerdas mengubah pelanggan

mereka menjadi klien. Satu perbedaan yang dapat disimpulkan adalah:

Institusi mungkin tidak mengenal nama pelanggan; tetapi perusahaan harus

mengenal nama kliennya. Pelanggan dilayani sebagai bagian dari massa atau

bagian dari segmen yang lebih besar; klien dilayani berdasarkan basis

perorangan. Pelanggan dilayani oleh semua orang yang kebetulan bertugas;

klien dilayani oleh profesional yang ditugaskan khusus untuk mereka.

Inti dari relate adalah komunikasi yang dijalin perusahaan dengan

pelanggan. Komunikasi yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik pula

bagi perusahaan dan pelanggan. Hubungan yang terjalin baik akan berkembang

sedemikin rupa hingga menciptakan identitas, kelompok sosial, atau bahkan

klub penggemar dari produk tersebut. Hubungan berdasarkan kesamaan selera

terhadap merek inilah yang akan berkembang menjadi rasa loyal.

Contoh penerapan relate dapat dilihat dari industri Kpop. Perusahaan

(agensi artis) akan memberikan pelayanan nomer satu bagi anggota klub resmi



suatu produk (artis). Anggota klub akan mendapatkan harga CD yang lebih

murah, tiket konser lebih awal dari jadwal penjualan umum, dan informasi-

informasi yang tidak didapat penggemar diluar klub. Konsekuensi yang

dilakukan dari anggota klub resmi antara lain: membayar sejumlah iuran

tertentu, kewajiban membeli merchandise resmi, dan memberikan ulasan

positif pada rekan mereka maupun internet ketika sebuah karya dikeluarkan

oleh sang artis.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan, maka kerangka konseptual

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti gambar 2 berikut

ini:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Emotion dan Experiential
Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan

Emotion Marketing (X1)

Experiential Marketing
(X2)

suatu produk (artis). Anggota klub akan mendapatkan harga CD yang lebih

murah, tiket konser lebih awal dari jadwal penjualan umum, dan informasi-

informasi yang tidak didapat penggemar diluar klub. Konsekuensi yang

dilakukan dari anggota klub resmi antara lain: membayar sejumlah iuran

tertentu, kewajiban membeli merchandise resmi, dan memberikan ulasan

positif pada rekan mereka maupun internet ketika sebuah karya dikeluarkan

oleh sang artis.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan, maka kerangka konseptual

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti gambar 2 berikut

ini:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Emotion dan Experiential
Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan

Loyalitas Pelanggan
(Y)

Emotion Marketing (X1)

Experiential Marketing
(X2)

suatu produk (artis). Anggota klub akan mendapatkan harga CD yang lebih

murah, tiket konser lebih awal dari jadwal penjualan umum, dan informasi-

informasi yang tidak didapat penggemar diluar klub. Konsekuensi yang

dilakukan dari anggota klub resmi antara lain: membayar sejumlah iuran

tertentu, kewajiban membeli merchandise resmi, dan memberikan ulasan

positif pada rekan mereka maupun internet ketika sebuah karya dikeluarkan

oleh sang artis.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan, maka kerangka konseptual

yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah seperti gambar 2 berikut

ini:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Emotion dan Experiential
Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan

Loyalitas Pelanggan
(Y)



Kerangka konseptual diatas memperlihatkan dugaan suatu hubungan sebab

akibat antara pengaruh emotion dan experiential marketing terhadap loyalitas

pelanggan. Variabel emotion marketing (X1) memiliki tiga indikator, yaitu:

equity, experience, dan energy. Variabel experiential marketing (X2) memiliki

lima indikator yang terdiri dari sense, feel, think, act dan relate. Sedangkan

variabel dependen (terikat) ialah loyalitas pelanggan (Y). Penelitian akan

berfokus pada pembuktian pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara bersama-sama atau hanya beberapa variabel independen yang

berpengaruh seperti yang terbukti pada penelitian milik Sejahtera (2010)

D. Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1 : Emotion marketing dan experiential marketing secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Super Indo Singosari.

H2 : Emotion marketing dan experiential marketing secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Super Indo Singosari.


