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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian Farisya (2012) dengan judul : “Pengaruh Experiential 

Marketing Terhadap Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction 

Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada : Nanny’s Pavillon Bathroom – 

Pacific Place)”. Variabel Penelitian : Schmitt (1999) dimana dimensi yang 

digunakan adalah Sense (X1), Feel (X2), Think (X3), Act (X4), Relate (X5), 

Kotler (2003) Kepuasan Konsumen (Z), dan Assael (1998) Repurhase 

Intention. Jenis penelitian yang diguanakan kuantitatif. Alat analisis data 

menggunakan Analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Experiential Marketing (X) berpengaruh kuat dan positif 

terhadap repurchase intention (Y) melalui variabel custumer satisfaction (Z) 

sebagai variabel perantara. 

  Hasil penelitian Diah Dharmayanti (2013) dengan judul : “Analisa 

Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui 

Kepuasan Sebagai Intervening Variabel di Tator Cafe Surabaya Town Square”. 

Variabel penelitian : Schmitt (1999) Sense (X1), Feel (X2), Think (X3), Act 

(X4), Relate (X5), Kotler (2009) Loyalitas Konsumen (Y), dan Kotler (2009) 

Kepuasan Konsumen (Z). Jenis penelitian yang digunakan kuantitatif. Alat 

analisis data menggunakan Analisis Structural Equation Modelling (SEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa experiential marketing (X) berpengaruh 



15 
 

 
 

signifikan terhadap kepuasan konsumen (Z) Tator Cafe Surabaya Town 

Square, selain itu experiential marketing (X) juga berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen (Y) Tator Cafe Surabaya Town Square, dan 

kepuasan (Z) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen (Y) Tator 

Cafe Surabaya Town Square. 

        Tabel 2.1 

         Hasil Penelitian Terdahulu 
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B.  Tinjauan Pustaka 

1. Experiential Marketing 

a. Pengertian Experiential Marketing 

      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 (Kartajaya, 2010). Experiential marketing 

adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan emosi dan perasaan 

konsumen dengan menciptakan pengalaman-pengalaman positif yang 

tidak terlupakan sehingga konsumen mengkonsumsi dan fanatik terhadap 

produk tertentu (Schmitt, 2001).  

       Experential Marketing menurut (Schmitt, 2007:22) menyatakan 

bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya dengan merangsang 

unsur-unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai pengalaman 

bagi konsumen. Dalam pendekatan experiential marketing produk dan 

layanan harus mampu membangkitkan sensasi dan pengalaman yang akan 

menjadi basis loyalitas pelanggan (Kartajaya, 2004:168).  

      Schmitt (2007:47) experiential marketing merupakan cara untuk 

membuat pelanggan menciptakan pengalaman melalui panca indera 

(sense), menciptakan pengalaman afektif (feel), menciptakan pengalaman 

berpikir secara kreatif (think), menciptakan pengalaman pelanggan yang 

berhubungan dengan tubuh secara fisik, dengan perilaku dan gaya hidup 
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serta dengan pengalaman-pengalaman sebagai hasil dari interaksi dengan 

orang lain (act), juga menciptakan pengalaman yang terhubung dengan 

keadaan sosial, gaya hidup, dan budaya yang dapat direfleksikan merek 

tersebut yang merupakan pengembangan dari sensations, feelings, 

cognitions dan actions (relate).  

      Dari definisi-definisi di atas dapat dapat disimpulkan bahwa 

experiential marketing merujuk pada pengalaman nyata pelanggan 

terhadap brand/product/service untuk meningkatkan kepuasan serta 

loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan. 

  b. Karakteristik Experiential Marketing 

      Pendekatan pemasaran experiential marketing merupakan 

pendekatan yang mencoba menggeser pendekatan pemasaran tradisional, 

pendekatan tradisional ini menurut (Schmitt, 2007) memiliki empat 

karakteristik, yaitu:  

  1. Fokus pada pengalaman pertama  

      Berbeda dengan pemasaran tradisional, experiential marketing 

berfokus pada pengalaman pelanggan. Pengalaman yang terjadi akibat 

pertemuan, menjalani atau melewati situasi tertentu. Pengalaman 

memberikan nilai-nilai indrawi, emosional, kognitif, perilaku dan 

relasional yang menggantikan nilai-nilai fungsional.  
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2.  Menguji situasi konsumsi  

      Pemasar eksperensial menciptakan sinergi untuk dapat 

meningkatkan pengalaman konsumsi. Pelanggan tidak hanya 

mengevaluasi suatu produk sebagai produk yang berdiri sendiri dan 

juga tidak hanya menganalisis tampilan dan fungsi saja, melainkan 

pelanggan lebih menginginkan suatu produk yang sesuai dengan 

situasi dan pengalaman pada saat mengkonsumsi produk tersebut.  

3.  Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu dari 

konsumsi. 

      Jangan memperlakukan pelanggan hanya sebagai pembuat 

keputusan yang rasional, pelanggan ingin dihibur, dirangsang, 

dipengaruhi secara emosional dan ditantang secara kreatif. 

4.  Metode dan perangkat bersifat elektik. 

      Metode dan perangkat untuk mengukur pengalaman seseorang 

bersifat elektik, yaitu tidak hanya terbatas pada suatu metode saja, 

melainkan memilih metode dan perangkat yang sesuai tergantung dari 

objek yang diukur. Jadi bersifat lebih pada kustomisasi untuk setiap 

situasi dari pada menggunakan suatu standar yang sama. 
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Di dalam pendekatan Experiential Marketing juga terdapat karakteristik 

yang menonjol yaitu :  

1. Mengutamakan pengalaman konsumen, baik pengalaman panca indera, 

pengalaman perasaan, dan pengalaman pikiran.  

2. Memperhatikan situasi pada saat mengkonsumsi seperti keunikan 

layout, pelayanan yang diberikan, fasilitas-fasilitas yang disediakan. 

3. Menyadari bahwa konsumen adalah mahkluk rasional dan sekaligus 

emosional, maksudnya bahwa konsumen tidak hanya menggunakan 

rasio tetapi juga mengikutsertakan emosi dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

Adapun pergeseran dari pendekatan pemasaran tradisional ke pendekatan 

experiential marketing terjadi karena adanya perkembangan tiga faktor 

didunia bisnis (Schmitt, 1999) yaitu:  

1. Teknologi informasi yang dapat diperoleh dimana-mana sehingga 

kecanggihan-kecanggihan teknologi akibat revolusi teknologi informasi 

dapat menciptakan suatu pengalaman dalam diri seseorang dan 

membaginya dengan orang lain dimanapun ia berada. 

2. 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 dan jasa tidak lagi sekelompok 
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fungsional tetapi lebih berarti sebagai alat pencipta experience bagi 

konsumen.  

3. Komunikasi dan banyaknya hiburan yang ada dimana-mana yang 

mengakibatkan semua produk dan jasa saat ini cenderung bermerek dan 

jumlahnya banyak. 

   c.  Manfaat Experiential Marketing 

  Fokus perhatian utama experiential marketing diutamakan pada 

tanggapan panca indera, pengaruh, cognitive experience, tindakan dan 

hubungan. Oleh karena itu pemasar harus dapat menciptakan experiential 

brands yang dapat menghubungkan dengan kehidupan nyata pelanggan. 

Experiential marketing bisa dimanfaatkan secara efektif apabila 

diterapkan pada situasi tertentu. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat 

diterima dan dirasakan apabila badan usaha 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 badan usaha.  

4. Untuk mempromosikan inovasi.  

5. Untuk memperkenalkan percobaan, pembelian dan yang paling 

penting adalah konsumsi loyal. 
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d.  Strategic Experiential Modules (SEMs) 

  Strategic Experiential Modules (SEMs), merupakan modul yang 

dapat digunakan untuk menciptakan berbagai jenis pengalaman bagi 

konsumen. (Schmitt, 2010) Strategic Experiential Modules (SEMs) 

meliputi:  

1. Sense Marketing ( Panca Indera )  

   Tipe experience yang muncul untuk menciptakan pengalaman 

panca indera melalui mata, telinga, kulit, lidah dan hidung (Schmitt, 

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, 2007). Pada saat 

konsumen datang ke restoran, mata melihat desain layout yang 

menarik, hidung mencium aroma terapi, telinga mendengar alunan 

musik, dan kulit merasakan kesejukan. Pada dasarnya sense marketing 

yang diciptakan oleh pelaku usaha dapat berpengaruh positif maupun 

negatif terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Mungkin saja 

suatu produk dan jasa yang ditawarkan oleh produsen tidak sesuai 

dengan selera konsumen atau mungkin juga konsumen menjadi sangat 

loyal, dan akhirnya harga yang ditawarkan oleh produsen tidak 

menjadi masalah bagi konsumen. 
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  2.  Feel Marketing ( Perasaan ) 

 Feel marketing ditujukan terhadap perasaan dan emosi dengan 

tujuan mempengaruhi pengalaman yang dimulai dari suasana hati yang 

lembut sampai dengan emosi yang kuat terhadap kesenangan dan 

kebanggaan (Schmitt, 2007). Feel adalah suatu perhatian kecil yang 

ditunjukkan kepada konsumen dengan tujuan untuk menyentuh emosi 

konsumen secara luar biasa (Kartajaya, 2004:164). Feel marketing 

merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi experiential 

marketing. Feel dapat dilakukan dengan service dan layanan yang 

bagus, serta keramahan pelayan. Agar konsumen mendapat feel yang 

kuat dari suatu produk atau jasa, maka produsen harus mampu 

memperhitungkan kondisi konsumen dalam arti memperhitungkan 

mood yang dirasakan konsumen. Kebanyakan konsumen menjadi 

pelanggan apabila mereka merasa cocok terhadap produk atau jasa 

yang ditawarkan, untuk itu diperlukan waktu yang tepat yaitu pada 

waktu konsumen dalam keadaan good mood sehingga produk dan jasa 

tersebut benar-benar mampu memberikan memorable experience 

sehingga berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan yang didapatkan. Pelayanan yang memuaskan sangat 

diperlukan termasuk didalamnya keramahan dan sopan santun 

karyawan, pelayanan yang tepat waktu, dan sikap simpatik yang 

membuat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 
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3. Think Marketing ( Cara Berfikir ) 

    Tipe experience yang bertujuan untuk menciptakan kognitif, 

pemecahan masalah yang mengajak konsumen untuk berfikir kreatif 

(Schmitt, 2007). Think marketing adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk membawa komoditi menjadi pengalaman 

(experience) dengan melakukan customization secara terus menerus 

(Kartajaya, 2004:164). Tujuan dari think marketing 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. 

Perusahaan harus cepat tanggap terhadap kebutuhan keluhan 

konsumen.  

  Scmitt (1999:148) mengungkapkan prinsip dari think yang dapat 

digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran dengan resep 

seperti di bawah ini : 

1. Surpirise (Kejutan) 

 Kejutan ini sangat diperlukan untuk menarik perhatian dan 

mengajak konsumen agar mau berfikir kreatif. Kondisi akibat 

konsumen mendapatkan lebih dari yang semula dia harapkan atau 

sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang dia pikirkan 

sebelumnya yang berdampak pada perasaan senang. 
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2. Inrigue (Memikat)  

 Adalah sesuatu ynag merupakan diluar kejutan. Jika kejutan 

berangkat dari harapan di dalam pemikiran, intrigue berada di luar 

kerangka pemikiran tersebut, karena kampanyenya bersifat 

membangkitkan rasa ingin tahu konsumen. 

3. Provocation (Provokasi) 

 Provokasi dapat menimbulkan perhatian yang luar biasa dari target 

market kita, karena harus menstimulasikan diskusi dan 

kontaversinya, akan tetapi hal ini menjadi terlalu berisiko bila 

melalui batas-batas moral etika dan hukum komunitas tertentu. 

Sebaiknya untuk berfikir kreatif dibutuhkan dua cara berfikir yaitu 

konvergen dan divergen. 

a. Convergent Thinking (Pola Pikir Menyatu)  

 Bentuk yang spesifik dari convergent thinking adalah pemikiran 

yang mungkin muncul meliputi problem-problem rasional yang 

dapat dinalar. 

b. 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 
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kebutuhan keluhan konsumen. Perusahaan dituntut untuk dapat 

berfikir kreatif. Salah satunya dengan mengadakan program yang 

melibatkan pelanggan. 

Para pelaku usaha perlu untuk menggunakan dua konsep cara 

berfikir dalam membuat pesan yang unik. 

 4.  Act Marketing (Tindakan) 

  Merupakan tipe experience yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perilaku, gaya hidup dan interaksi dengan konsumen (Schmitt, 2007). 

Act Marketing adalah suatu cara membentuk persepsi pelanggan 

terhadap produk dan jasa yang bersangkutan (Kartajaya, 2004:164). 

Act marketing didesain untuk menciptakan pengalaman konsumen 

dalam hubungannya dengan physical body, lifestyle dan interaksi 

dengan orang lain. Act marketing ini memberikan pengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Ketika act marketing mampu 

mempengaruhi perilaku dan gaya hidup maka akan berdampak positif 

terhadap loyalitas karena 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 loyalitas pelanggan. 

5. Relate Marketing (Hubungan) 

   Relate marketing berisi aspek dari pemasaran sense, feel, think, 

dan act. Namun, relate marketing berkembang melampaui kepribadian 
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individu, perasaan pribadi, demikian menambah “pengalaman 

individu” dan mengaitkan individu tersebut dengan dirinya sendiri, 

orang lain, atau budaya. Kampanye relate menarik bagi keinginan 

individu untuk pengembangan dirinya (ingin seperti apa dia dikaitkan 

di masa depan). Mereka menarik kebutuhan untuk dianggap positif 

oleh orang lain (teman, pacar atau pasangan, keluarga, dan kolega). 

(Schmitt, 1999 : 68) 

    Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa relate 

adalah penggabungan sense, feel, think dan act dengan maksud untuk 

mengkaitkan individu dengan apa yang ada di luar dirinya dan 

mengimplementasikan hubungan antara orang lain dan kelompok 

sosial dimana seorang pelanggan dapat berinteraksi, berhubungan, dan 

berbagi kesenangan yang sama sehingga mereka bisa merasa bangga 

dan diterima komunitasnya. Jika dilihat dari pemaparan teori di atas, 

dalam penelitian ini faktor sense, feel, think, act dan relate merupakan 

faktor-faktor dalam experiential marketing yang mempengaruhi 

tingkat loyalitas pelanggan.  

   Perusahaan dapat menciptakan relate antara pelanggannya 

dengan kontak langsung baik telepon maupun kontak fisik, diterima 

menjadi salah satu bagian dalam kelompok tersebut atau menjadi 

member sehingga membuat konsumen menjadi senang dan tidak segan 

untuk datang kembali. Sebaliknya bila hal tersebut tidak terjadi dalam 
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arti konsumen merasa terabaikan, maka konsumen akan berfikir ulang 

untuk datang kembali.  

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

  Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika 

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika 

kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang (Kotler, 

2009:p139). Sedangkan menurut (Band, 2004) kepuasan pelanggan 

merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan 

dari pelanggan yang terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya 

pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Berdasarkan pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu tingkatan 

dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan akan dapat 

terpenuhi atau terlampaui melalui suatu transaksi yang akan 

mengakibatkan pembelian ulang atau kesetiaan terhadap produk tersebut. 

  Beberapa teori tersebut menggambarkan pemahaman yang relatife 

sama dalam mengartikan definisi kepuasan. Harapan konsumen dan 

persepsi konsumen merupakan dua hal yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua hal yang 
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mempengaruhi kepuasan yaitu harapan dan kinerja dari keseluruhan 

produk/jasa yang diberikan. 

  b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

     Kotler (1997) menjelaskan: “The company can increase customer 

satisfaction by lowering its price, or increasing its service, and improving 

product quality”. Maksudnya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen dengan jalan menjual produk dengan harga memadai, atau 

meningkatkan layanan, dan meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan. Secara implisit, pernyataan di atas menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah: 

   1) Harga  

Harga merupakan keputusan yang paling mendasar diantara program-

program pemasaran yang lain, karena dalam setiap produk maupun 

jasa mempunyai harga. Harga juga merupakan sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk.  

2) Kualitas pelayanan  

adalah suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal dan 

eksternal pelanggan secara konsisten sesuai prosedur. Dalam hal ini 

penyedia jasa dituntut untuk berusaha mengerti apa yang diinginkan 
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pelanggan, sehingga mempunyai harapan untuk mendapatkan kualitas 

pelayanan yang baik.  

3) Kualitas produk  

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kemudahan pemakaian 

dan diperbaiki, serta atribut bernilai lainnya.  

c.  Atribut Pembentuk Kepuasan pelanggan 

Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan kepuasan 

konsumen. Indikator kepuasan konsumen dapat dilihat dari:  

a. Re-purchase 

Membeli kembali, di mana pelanggan tersebut akan kembali kepada 

perusahaan untuk mencari barang atau jasa.  

b. Menciptakan Word-of-Mouth 

Dalam hal ini, pelanggan akan mengatakan hal-hal yang baik tentang 

perusahaan kepada orang lain. 

c. Menciptakan Citra Merek 

Pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari produk 

pesaing.  

d. Menciptakan Keputusan Pembelian pada Perusahaan yang Sama 
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 Sedangkan menurut (Tjiptono, 2001:101) atribut-atribut pembentuk 

kepuasan terdiri dari:  

1. Kesesuaian harapan  

   Merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk atau jasa 

dan podusen yang diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan 

dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan produsen.  

2. Kemudahan dalam memperoleh  

   Produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah 

dimanfaatkan oleh calon pembeli.  

3. Kesediaan untuk merekomendasi  

   Dalam kasus produk yang pembelian ualangnya relative lama, 

kesediaan untuk merekomendasi produk terhadap teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang penting. 

 d. Manfaat Kepuasan Konsumen 

  Menurut Tjiptono (2001) kepuasan konsumen saat ini sangat 

penting, karena:  

1) Daya persuasif Word of Mouth (Gethok Tular)  

    Gethok tular dari pelanggan merupakan strategi untuk menarik 

pelanggan baru. 
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2) Reduksi Sensitivitas Harga  

 Pelanggan yang merasa puas dan loyal terhadap suatu perusahaan 

cenderung lebih jarang memperhatikan harga untuk setiap pembelian 

individualnya. Dalam banyak kasus, kepuasan pelanggan 

mengalihkan focus pada harga, pelayanan dan kualitas.  

3) Kepuasan Pelanggan sebagai Indikator Kesuksesan Berbisnis di Masa 

Depan 

 Pada hakikatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka 

panjang, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dapat 

memperlihatkan reputasi atas layanan prima  

4) Manfaat ekonomi mempertahankan pelanggan versus menarik 

pelanggan baru. 

e. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

   Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami tahap 

purna beli, dalam tahap ini konsumen merasakn tingkat kepuasan atau 

tidak kepuasan tertentu yang akah berpengaruh pada perilaku konsumen 

berikutnya. Jika konsumen merasa puas maka akan memperlihatkan 

perilaku berikutnya yaitu dengan melakukan pembelian ulang. 

 Menurut (Kotler, 2008) metode yang dapat digunakan mengukur 

kepuasan pelanggan adalah sistem keluhan dan saran, ghost shopping, 
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lost customer analysis, dan survei kepuasan pelanggan, dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

 1. Sistem keluhan dan saran 

    Organisasi yang berorentasi pelanggan memberikan kesempatan 

kepada pelanggan untuk menyampaikan saran secara langsung. 

Informasi-informasi yang diperoleh melaui metode ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga untuk direspon 

dengan cepat untuk mengatasi keluhan pelanggan. 

2. Ghost shopping  

    Metode ini efektif jika para manajer perusahaan bersedia 

sebagai ghost shoppers untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan pelanggan. 

3. Lost customer analysis  

    Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau beralih pemasok, agar dapat memahami mengapa 

berhenti atau pindah pemasok. Hasil ini dapat digunakan untuk 

mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya. 

Pemantauan customer loss rate penting, karena peningkatan customer 

loss rate berarti ada kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. 
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4. Survei kepuasan pelanggan 

    Lembaga riset independen melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode survey kepuasan pelanggan. Melaui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan langsung dari pelangan.  

 3. Loyalitas Pelanggan 

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

   Dalam jangka panjang, loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi 

perencanaan pasar strategik dijadikan dasar pengembangan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan. Loyalitas pelanggan akan menjadi kunci 

sukses, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan. Pelanggan yang loyal karena puas dan ingin 

meneruskan hubungan hubungan pembelian, loyalitas pelanggan 

merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek, pelanggan 

menyukai merk, merek menjadi top of mind (merek pertama yang 

muncul) jik mengingat sebuah kategori produk, komitmen merk yang 

mendalam memaksa preferensi pilihan untuk melakukan pembelian. 

   Hurriyati (2005) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan memiliki 

peran penting dalam sebuah perusahaan, mempertahankan mereka berarti 

meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan 

untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Menurut Gremler dan 

Brown (Ali Hasan, 2008:p83) bahwa loyalitas pelanggan adalah 
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pelanggan yang tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi 

juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhdap perusahaan 

jasa, misalnya dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli. 

Menurut Kotler (2009, p.786), “loyalitas konsumen adalah suatu 

pembelian ulang yang  dilakukan oleh seorang konsumen karena 

komitmen pada suatu merek atau perusahaan”. Kotler dan Keller (2012:4) 

“A commitment to rebuy or repatronizea a preferred product or service” 

Loyalitas adalah komitmen untuk membeli kembali  atau pembelian 

secara berulang-ulang produk atau jasa yang lebih disukai. 

   Berdasarkan pemaparan teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan adalah kedalaman perasaan melebihi kepuasan dan 

ditunjukkan pada sikap atau perilaku pelanggan setelah mengkonsumsi 

produk atau jasa yang berakibat kemungkinan pembelian kembali produk 

atau jasa tersebut. 

   Pemahaman loyalitas pelanggan sebenarnya tidak hanya dilihat 

dari transaksinya saja atau pembelian berulang (repeat customer). Ada 

beberapa ciri atau karakteristik seorang pelanggan bisa dianggap loyal 

(Griffin, 2005) antara lain:  

1)  Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur (makes 

regular repeat customer). Menunjukan bahwa pelanggan yang 

melakukan pembelian secara berulang terhadap suatu badan usaha 

dalam suatu periode tertentu adalah pelanggan yang loyal. 
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2) Pelanggan yang membeli produk atau jasa yang lain ditempat yang 

sama (purchase across product and service line). Pelanggan yang 

loyal tidak akan membeli satu macam produk saja melainkan membeli 

lini produk atau jasa lain pada badan usaha yang sama.  

3) Pelanggan yang mereferensikan kepada orang lain (refers other). 

Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan pengalaman yang 

positif mengenai produk dan jasa dari badan usaha kepada rekan atau 

pelanggan lain agar mereka tidak membeli produk dan jasa dari badan 

usaha lain.  

4) Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah 

(demonstrates an immunity to be the full of the competition). 

Pelanggan yang loyal akan menolak mengakui produk dan jasa badan 

usaha lain karena pelanggan tersebut yakin bahwa produk dan jasa 

badan usaha yang mereka pilih adalah yang terbaik dan berbeda dari 

produk dan jasa badan usaha lain. 

    Kotler dan Keller (2006:57) indikator loyalitas pelanggan adalah:  

   1. Repeat Purchase (Kesetiaan dalam pembelian produk).  

2. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai 

perusahaan).  
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3.  Referalls (Mereferensikan secara total eksistensi perusahaan). 

  Loyalitas merupakan kombinasi dari fungsi psikologis dan perilaku 

konsumen yang membuatnya setia pada produk atau jasa tertentu yang 

dijual oleh perusahaan. Dapat pula dikatakan bahwa loyalitas sebagai 

suatu komitmen untuk bertahan secara mendalam dengan melakukan 

pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan produk atau jasa 

yang terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. 

 b. Dimensi Loyalitas 

1) Dimensi Perilaku  

   Dimensi perilaku adalah aspek dari perilaku konsumen (seperti 

membeli ulang) yang ditujukan pada suatu barang dan jasa dalam 

kurun waktu tertentu.Meskipun pembelian adalah suatu hal yang 

sangat penting bagi pemasar, penginterpretasian kesetiaan hanya pada 

pembelian ulang saja tidak cukup, karena konsumen membeli ualng 

belum tentu mempunyai sikap positif terhadap barang atau jasa yang 

dibeli.Pembelian ualang bukan karena puas tetapi mungkin karena 

faktor lainnya. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa konsumen 

akan membeli ulang dari penyedia jasa yang bersangkutan, jika 

misalnya ada pilihan lain yang lebih menarik baik dari harga maupun 

pelayanannya.  
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2)  Dimensi sikap  

   Menurut Grembler dan Brown (1997), dimensi sikap merupakan 

niat dan preferensi konsumen untuk membeli jasa atau produk tertentu. 

Niat untuk membeli atau merekomendasikan preferensi pada suatu 

perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan bisnis di 

masa yang akan datang. Semakin besar niat konsumen untuk membeli 

ulang atau niat untuk merekomendasikan suatu perusahaan jasa 

memberikan suatu indikasi bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

bisnis yang bagus di masa yang akan datang. Studi yang dilakukan 

Grembler dan Brown (1997) memberikan bukti keberadaan dimensi-

dimensi sikap yang meliputi:  

 a) Berbicara hal-hal positif tentang perusahaan tersebut. 

b) Kemauan untuk membeli ulang.  

c) Kemauan untuk merekomendasikan kepada orang lain.  

d) Komitmen kepada perusahaan untuk tidak berpindah ke pesaing.  

 e) Mendorong orang lain untuk berbisnis dengan perusahaan. 

 c. Manfaat Loyalitas Pelanggan 

  Griffin (2005:223) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara 

lain:  
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1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan 

baru lebih mahal).  

2. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, 

pemrosesan pesanan, dll.) 

3. Mengurangi biaya turnover pelanggan (karena pergantian pelanggan 

yang lebih sedikit).  

4. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan.  

5. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan 

yang loyal juga berarti yang merasa puas. 

d. Penyebab Loyalitas 

     Terdapat dua variabel yang dapat diidentifikasi sebagai variabel 

penting yang dapat menyebabkan konsumen menjadi setia (Fatmawati 

2004):  

1) Kepuasan konsumen  

    Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 

2007).  
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  Dari definisi tersebut, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau 

kesan atas kinerja dan harapan, konsumen puas dan jika kinerja 

melebihi harapan konsumen, maka akan merasa puas dan senang.  

2) Citra (image)  

    Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide dan pesan yang 

dimiliki seseorang terhadap suatu obyek (Kotler, 2001). Definisi lain 

mengenai citra merupakan manifestasi dari pengalaman dan harapan 

sehingga ia mampu memengaruhi kepuasan konsumen akan suatu 

barang atau jasa (Zeitahml dan Bitner, 2001). Sebagai konsekuensi 

dari pengaruh citra terhadap perspesi seseorang, citra dapat 

mendukung atau merusak nilai konsumen rasakan terhadap suatu 

barang atau jasa. Citra yang baik akan meningkatkan atau menutup 

kekurangan pelayanan yang dirasakan oleh konsumen, sebaliknya, jika 

citra yang buruk akan lebih memperburuk pelayanan yang dirasakan 

oleh konsumen. Dengan demikian jelas bahwa suatu citra, baik positif 

maupun negatif akan memengaruhi konsumen terhadap penyedia jasa. 
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C. Kerangka Pikir 

         Gambar 2.1 

         Kerangka Penelitian 

 

 

  

 

 

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2016) 

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat disimpulkan : 

   Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan modern dalam 

pemasaran dimana pendekatan ini menggunakan emosional konsumen. Dalam 

pendekatan experiential marketing, konsumen dapat membedakan suatu 

produk atau jasa karena telah merasakan pengalaman yang dirasakannya secara 

langsung. Indikator Experiential Marketing dalam penelitian ini mengadopsi 

dari teori (Schmitt, 2007) Strategic Experiential Modules (SEMs) meliputi 

Sense (Panca Indera), Feel (Perasaan), Think (Cara Berfikir), Act (Tindakan), 

dan Relate (Hubungan). Strategi Experiential Marketing akan mempengaruhi 

kepuasan pelanggan yang merupakan suatu perasaan senang yang langsung 

dirasakan oleh pelanggan ketika harapan pelanggan terhadap suatu produk/jasa 

Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 

Experiential 

Marketing (X) 
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terpenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Indikator dari kepuasan 

pelanggan dalam penelitian ini mengadopsi dari teori Hawkins dan Lonney 

dalam Tjiptono (2001:101) yang meliputi kesesuaian harapan, kemudahan 

dalam memperoleh, kesediaan untuk merekomendasi. Experiential Marketing 

dan kepuasan konsumen juga akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

yang merupakan kesetiaan pelanggan yang dipresentasikan dalam pembelian 

yang konsisten terhadap produk/jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik 

untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk yang dihasilkan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan dalam 

penelitian ini mengadopsi dari teori Kotler dan Keller (2006:57)  yang meliputi 

Repeat Purchase (Kesetiaan dalam pembelian produk), Retention (Ketahanan 

terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan). Referalls (Mereferensikan 

secara total eksistensi perusahaan). 

 D. Hipotesis 

    Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi 2010:110). Berdasarka perumusan masalah, tinjauan pustaka dan 

tinjauan penelitian dapat ditarik hipotesis atau kesimpulan pada penelitian ini, 

yaitu : 
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a. H1 = Experiential Marketing berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

   Experiential Marketing merupakan strategi atau cara untuk mengolah 

pengalaman pelanggan saat menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Ketika pelanggan memperoleh pengalaman positif yang unik serta berkesan, 

dan pelanggan senang atas pengalaman yang diperolehnya menunjukkan 

bahwa kinerja atas produk dan jasa yang diberikan sesuai bahkan melebihi 

harapan pelanggan yang artinya pelanggan puas atas produk atau jasa tersebut. 

Pelanggan saat ini menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah 

produk atau jasa, melainkan pengalaman yang menyenangkan untuk kepuasan 

maksimal sesuai yang diharapkan (Kuo et al., 2009). Experiential Marketing 

juga merupakan aspek penting didalam proses konsumsi dan dampaknya 

terhadap kepuasan (Bassi, 2010). Lee, Hsiao dan Yang (2010) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa experiential marketing memiliki hubungan 

yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Rahardja (2010) menunjukkan 

bahwa Experiential Marketing yang di terapkan pada game center di Surabaya 

memiliki peran penting dalam membangun kepuasan. 

b. H2 = Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

   Konsep pemasaran berpandangan bahwa tujuan perusahaan hanya bisa 

tercapai dengan efektif apabila konsumen cukup puas, konsumen yang puas 

cenderung berpotensi akan loyal atau setia terhadap penyedia layanan 
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(Marknesis, 2012). Dinar (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hafeez (2012) dalam penelitiannya juga menyebutkan  bahwa 

kepuasan konsumen dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.  

c. H3 = Experiential Marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

    (Schmitt, 2008:) menyatakan bahwa dalam memilih produknya, bukan 

hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional saja, tetapi juga faktor- faktor 

emosional. Faktor emosional ini yang ingin diekplorasi lebih jauh dengan 

konsep experiential marketing. Schmitt (1999) dalam bukunya menuturkan 

bahwa salah satu manfaat dari experiential marketing adalah meningkatkan 

loyalitas. Elvina (2011) menunjukkan hasil dalam penelitiaannya bahwa 

Experiential Marketing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan. Zahrina, Srikandi, dan Andriani (2013) dalam penelitian 

mengenai penerapan experiential marketing dan pengaruhnya terhadap 

kepuasan dan loyalitas menyebutkan bahwa experiential marketing 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

d. H4 = Experiential Marketing berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan yang di mediasi oleh variabel kepuasan pelanggan 

   Zahrina, Srikandi, dan Andriani (2013) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara variabel 

experiential marketing terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 
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pelanggan. Hampir seluruh variabel loyalitas pelanggan “Bakso Cak Kar 

Singosari Malang” dapat dijelaskan oleh variabel Experiential Marketing 

melalui variabel kepuasan pelanggan. 

 


