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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jenis usaha ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses 

distribusi barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses 

distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan 

penggunanya. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual 

produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang 

dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk 

sembilan bahan pokok. Upaya pemilik usaha untuk memberikan dukungan 

atas usaha yang dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep pemasaran 

experiential marketing. 

Konsep pemasaran experiential marketing memadukan elemen-elemen 

panca indera (sense) yang merupakan daya tarik dengan indera, perasaan 

(feel) merupakan upaya untuk menarik perasaan dan emosi pelanggan, 

berfikir (think) dalam hal ini merupakan upaya dari peerusahaan untuk 

menarik keinginan atau ,minat konsumen. Selanjutnya mengenai kebiasaan 

(act) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengalaman konsumen serta 

pertalian (relate) merupakan upaya untuk memberikan atau manambah 

pengalaman yang baik (Schmitt dalam Hamzah, 2007:23). 
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Konsep pemasaran experiential marketing dapat dimanfaatkan dalam 

banyak situasi, yaitu untuk membangun kembali merek yang sedang 

mengalami penurunan, untuk membedakan produk dari pesaing, membangun 

citra dan identitas bagi perusahaan, mempromosikan inovasi dan mendorong 

percobaan, pembelian dan yang paling penting loyal consumption. (Schmitt, 

1999 : 34). Konsep pemasaran ini memberikan dukungan terkait dengan 

upaya pemilik usaha untuk menciptakan loyalitas atas produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Menurut Sheth & Mittal (2004) dalam Tjiptono, loyalitas pelanggan 

adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok, 

berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang 

yang konsisten. Loyalitas konsumen dapat memberikan atas upaya pemilik 

usaha untuk mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga upaya-upaya 

untuk menciptakan loyalitas pelanggan selalu dilakukan oleh pemilik usaha, 

demikian juga pada jenis usaha bisnis ritel. 

Bisnis ritel dewasa ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang 

semakin positif, berdasarkan data dari AC Nielsen Indonesia. Dilihat dari 

perkembangan jumlah gerai ritel modern di Indonesia selama periode 2004-

2010, format minimarket mencatat pertumbuhan rata-rata per tahun tertinggi 

(20,2%), diikuti convenience store (19,6%) dan hypermarket (14,6%). 

Sementara format supermarket mulai cenderung ditinggalkan dengan 

pertumbuhan gerai rata-rata 2% per tahun. 
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Potensi pengembangan ritel modern di Indonesia masih cukup besar. 

Kenaikan share perdagangan produk fastmoving consumer goods (FMCG) 

pada ritel modern di Indonesia selama 10 tahun terakhir meningkat cukup 

pesat, dimana dalam hal ini, share ritel modern meningkat dari 25% pada 

tahun 2002 menjadi 41%. Kenaikan share perdagangan FMCG pada ritel 

modern didorong oleh kenaikan share pada format minimarket, yaitu dari 

sebesar 5% pada tahun 2002 menjadi 21% meskipun secara share 

perdagangannya masih relatif lebih kecil dibandingkan hypermarket dan 

supermarket (www.mandiri.co.id, 2012). Berdasarkan data yang diperoleh, 

dapat disajikan gambar berikut ini : 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Pasar FMCG Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (AC Nielsen, Shopper Trends 2012) 

Salah satu bisnis ritel  yang baru-baru ini diluncurkan adalah Indomaret 

Point dengan konsep convenience store. Indomaret Point adalah bisnis 
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convenience store yang didirikan oleh PT Indomarco Prismatama sekitar 

tahun 2011. Indomaret Point merupakan merek lokal sehingga produk-produk 

yang dijual lebih mendekatkan pada selera lokal. Produk-produk unggulan 

dari Indomaret Point ada merek Yummy Choice, Yummy Suki, Yummy Pau, 

dan Freey Say Bread. Konsep baru Indomaret ini dalam rangka menangkap 

kebutuhan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan kini lebih mandiri 

dengan memilih makanan cepat saji dan kebutuhan yang bisa didapatnya 

dengan cepat.   

Sebagai salah satu convenience store yang masih tergolong baru di 

masyarakat ini, Indomaret Point tentu ingin memperoleh banyak pelanggan 

dan tidak ingin para pelanggannya beralih ke convenience store yang menjadi 

pesaingnya. Oleh sebab itu, Indomaret tetap memiliki kunci untuk 

menghadapinya. Kuncinya adalah  inovatif dalam produk dan layanan. 

Produk-produk yang ditawarkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar selain 

itu tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik harus menjadi komitmen 

perusahaan agar para konsumen menjadi loyal terhadap Indomaret Point. 

Berkaitan dengan strategi pemasaran Indomaret Point, yang lebih 

berorientasi pada upaya untuk membangun loyalitas maka penelitian ini lebih 

difokuskan kepada pengaruh experiential marketing (sense, feel, think, act, 

relate) terhadap pembentukan loyalitas pelanggan. Convenience store dewasa 

ini menjadi populer di kalangan masyarakat terutama anak muda. Oleh sebab 

itu, terdapat pesaing-pesaing yang bergerak dalam usaha sejenis yang mulai 

bermunculan dan dua pendahulunya yaitu 7-Eleven dan Circle K yang 
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menawarkan hal yang sejenis, sehingga kehadiran para pesaing ini menjadi 

ancaman bagi Indomaret Point. 

Tanpa diferensiasi yang kuat, Indomaret Point tidak akan mampu 

bertahan lama di pasar karena adanya para pesaing yang mulai bermunculan 

dan pesaing yang sudah lebih dulu menawarkan konsep yang sejenis dengan 

Indomaret Point. Untuk itu, Pihak manajemen PT Indomarco Prismatama 

perlu untuk melakukan kajian mengenai bagaimana upaya yang perlu 

dilakukan untuk mengarahkan konsumen agar dapat menciptakan loyalitas 

pelanggan, yaitu memberikan pengalaman tak terlupakan (memorable 

experience) yang bersifat positif dan unik melalui penerapan akitivitas 

pemasaran yang dikenal dengan istilah experiential marketing dalam upaya 

untuk menciptakan loyalitas pelanggan. 

Indomaret Point merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan 

oleh PT. Indomarco dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggannya. Indomaret Point menawarkan fasilitas extra services bagi 

pelanggannya dengan free wifi serta tempat charge handphone di sitting area. 

Salah satu aktivitas promosi yang menarik di Indomaret Point adalah 

lokasi Indomaret Point seringkali dipakai untuk promosi launching album 

bagi para musisi yang bekerja dengan Indomaret dalam penjualan CD 

mereka. Apabila dibandingkan dengan pesaingnya Indomaret Point termasuk 

sebagai pendatang baru sehingga diperlukan suatu proses pembaharuan dalam 

proses untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Namun demikian 

selama ini permasalahan yang terjadi yaitu kurang maksimalnya fasilitas yang 
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ditawarkan, sehingga konsumen merasakan adanya permasalahan terkait 

dengan fasilitas yang ditawarkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul keinginan peneliti 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH EXPERIENTIAL 

MARKETING TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN INDOMARET 

POINT”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh experiential marketing yang meliputi sense, feel, 

think, act, relate terhadap loyalitas pelanggan Indomaret Point? 

2. Variabel mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas 

pelanggan Indomaret Point? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh experiential marketing 

yang meliputi sense, feel, think, act, relate terhadap loyalitas pelanggan 

Indomaret Point. 

2. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap  

loyalitas pelanggan Indomaret Point. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai dasar kebijakan manajemen perusahaan untuk membuat strategi 

perusahaan yang mengutamakan experiential marketing secara lebih 

efektif dan efisien sehingga menimbulkan loyalitas pelanggan, sekaligus 

sebagai sumber informasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai tambahan literatur yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

untuk studi banding bagi mahasiswa dalam mengambil penelitian lanjutan 

mengenai permasalahan yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


