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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Experiential Marketing  

Experiential marketing merupakan proses pengidentifikasian dan 

pemuasan kebutuhan pelanggan memberikan keuntungan serta melibatkan 

pelanggan melalui komunikasi dua arah yang membawa kepribadian brand 

personality dalam kehidupan (smilansky,2009 : 13). Experintial marketing 

sebagaiperistiwa pribadi yang terjadi sebagai tanggapan atas beberapa jenis 

stimulus (misal yang diberikan oleh upaya pemasaran sebelum dan sesudah 

pembelian).Experiential marketing melihat konsumen sebagai manusian 

rasional dan emosional yang peduli dengan mencapai pengalaman yang 

menyenangkan Schmitt (1999) 

Experiential marketingmerupakan proses mengidentifikasi dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan yang menguntungkan Pelanggan, 

dengan melibatkan mereka melalui komunikasi dua arah yang membawa 

kepribadian merek pada kehidupan pelanggan yang menjadi target dan 

menambah nilai (Smilansky,2009:13).Mendefinisikan pengalaman 

(experience) sebagai kumpulan dari titik-titik kejadian dimana pada saat itu 

badan usaha atau perusahaan dan pelanggansaling tukar menukar stimulus 

sensor, informasi, dan emosi Robinette dan Brand (dalam Kustini, 2007).
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Experiential marketing dapat di gunakan untuk sebuah perusahaan yang 

ingin meningkatkan merek yang berada pada tahap penurunan, 

membedakan produk mereka dengan peroduk pesaing, menciptakan sebuah 

citra dan identitas untuk sebuah perusahaan, meningkatkan inovasi dan 

membujukpelanggan untuk mencoba dan membeli produk dan menciptakan 

pelanggan yang loyal ( Rini, 2009 ).  

a. Manfaat experiental marketing 

Manfaat experintial marketing yang dapat di terima apabila 

perusahaan menerapkan experintial marketing Schmitt, (1999 : 34) 

meliputi : 

1) Meningkatkan merek yang berada pada penurunan 

2) Membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing  

3) Menciptakan sebuah citra dan identitas untuk sebuah 

perusahaan 

4) Memperkenalkan sebuah inovasi baru 

5) Membujuk pelanggan untuk mencoba dan membeli produk 

serta menciptakan pelanggan yang loyal 

b. Dimensi experiental marketing 

Experintial marketing berasal dari dua kata yaitu experintial dan 

marketing. experintial adalah “pengalaman merupakan peristiwa-

peristiwa pribadi yang terjadi dikarnakan adanya stimulus tertentu ( misal 
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nya yang di berikan oleh pihak pemasar sebelum atau sesudah pembelian 

barang/jasa) Shmitt,( 1999:60) 

Experience juga didefinisikan sebagai sebuah bagian subjektif dalam 

konstruksi atau transformasi dari individu, dalam penekanan, pada emosi 

dan indra secara langsung selama perendaman dengan mengorbankan 

dimensi kognitif. Grundey, ( 2008:138). 

Sedangkan pengertian marketing adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan produk dan nilai dengan 

orang lain. Kotler dan Keller, (2006:6). Schmiit, (1991: 63) berpendapat 

bahwa exprintial marketing dapat di ukur dengan 5 dimensi yaitu : 

a.) Sense 

Sense adalah suatu pengalaman yang berkaitan dengan panca 

indera melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau. Sense ini, 

bagi konsumen, berfungsi untuk mendiferensiasikan suatu produk 

dari produk yang lain,untuk memotivasi pembeli untuk bertindak, 

dan untuk membentuk value pada produk atau layanan dalam benak 

pembeli. 

Indera manusia dapat digunakan selama fase pengalaman (pra 

pembelian, pembelian dan sesudah pembelian) dalam 

mengkonsumsi sebuah produk atau layanan. Perusahaan biasanya 

menerapkan unsur sense dengan menarik perhatian pelanggan 
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melalui hal-hal yang mencolok, dinamis dan meninggalkan kesan 

yang kuat.Faktor sense terdiri dari 5  variabel yaitu : 

 

1) variabel sight yang berhubungan dengan indra penglihatan  

2) variabel sound yang berhubungan dengan indera pendengaran  

3) variabel touch yang berhubungan dengan indera peraba atau 

sentuhan 

4) variabel Sniffing yang berhubungan dengan indra penciuman atau 

hidung 

5) variabel tongue yang berhubungan dengan indra perasa atau lidah. 

b.) Feel 

Feel memberikan pengaruh merek kepada pelanggan melalui 

komunikasi atau orang-orang yang menawarkan produk, produk 

(kemasan atau isi produk), web-sites(iklan). Feel tercapai jika badan 

usaha atau perusahaan memiliki suatu pemahaman yang jelas 

tentang cara menciptakan perasaan melalui pengalaman dalam 

konsumsi, karena feel timbul sebagai hasil dari kontak dan interaksi 

yang dikembangkan sepanjang waktu. 

Feel berhubungan dengan perasaan yang paling dalam dan 

emosi pelanggan. Feel dilakukan dengan layanan yang bagus, serta 

keramahan pelayan, agar konsumen mendapat feelyang kuat dari 

suatu produk atau jasa, maka produsen harus mampu 

memperhitungkan kondisi konsumen dalam arti memperhitungkan 
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moodyang dirasakan konsumen. Kebanyakan konsumen menjadi 

pelanggan apabila mereka merasa cocok terhadap produkatau jasa 

yang ditawarkan (Sejahtera, 2010). 

 

Faktor feel terdiri dari 3 variabel yaitu : 

1) variabel komunikasi yang berupa orang yang menawarkan produk.  

2) variabel produk yang berupa kemasan atau isi produk yang di 

tawarkan pada pelanggan 

3) variabel web-site yang berupa iklan yang di tawarkan pada 

pelanggan 

c.) Think 

Think meliputi creative dan cognitive, maksud dari creative dan 

cognitive adalah bahwa think menuntut kecerdasan dengan tujuan 

menciptakan pengalaman kognitif dan pemecahan masalah dengan 

melibatkan pelanggan secara kreatif. Think bertujuan untuk 

mendorong pelanggan sehingga tertarik dan berpikir secara kreatif 

dan mungkin dapat menghasilkan evaluasi kembali terhadap 

perusahaan dan merek.Think dapat dilakukan dengan menciptakan 

sebuah kejutan yang dihadirkan baik dalam bentuk visual, verbal 

ataupun konseptual yang berusaha untuk memikat pelanggan. Faktor 

think terdiri dari 5 variabel yaitu : 
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1) variabel different yang berarti “Berbeda” yang mana perusahaan 

memperluas luas idememperkenalkan berbagai macam bentuk dan 

inovasi produk pada Pelanggan 

2) variabel surprise yang berarti kejutan perusahaan menciptakan 

kejutan yang di hadirkan untuk memikat Pelanggan. 

3) variabel intrique yang berarti citra positif yang di ciptakan 

pelanggan. 

d.)  Act 

Act tindakan yang berhubungan dengan keseluruhan individu 

(pikiran dan tubuh) untuk meningkatkan gaya hidupnya. Pesan-

pesan yang memotivasi, menginspirasi dan bersifat spontan yang 

menyebabkan pelanggan berbuat hal-hal dengan cara yang berbeda, 

mencoba dengan cara baru yang merubah hidup mereka lebih baik.  

Pengalaman pelanggan yang berhubungan dengan tubuh secara 

fisik, pada perilaku dan gaya hidup jangka panjang serta 

pengalaman-pengalaman yang terjadi sebagai hasil dari interaksi 

dengan orang lain. Tujuan yang ingin dicapai dari act adalah untuk 

meningkatkan physical experience, memberikan kesan terhadap pola 

perilaku dan gaya hidup, memperkaya pola interaksi sosial melalui 

strategi yang dilakukan. Faktor act terdiri dari 2 variabel yaitu : 

1) variabel interaction berarti interaksi adalah jenis tindakan yang 

terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek 

satu sama lain 
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2) variabel lifestyle yang berarti gaya hidupadalah bagian dari 

kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman 

atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya 

e.) Relate 

Relate terdiri dari aspek-aspek pemasaran sense, feel, think, dan 

act. Secara umum relate menunjukkan adanya hubungan dengan 

orang lain, kelompok sosial lain (seperti pekerjaan, gaya hidup) atau 

identitas sosial yang lebih luas dan lebih abstrak seperti negara, 

masyarakat, dan budaya. Relate berusaha untuk mengkaitkan 

individu dengan apa yang diluar dirinya dan mengimplementasikan 

hubungan antara orang laindan kelompok sosial lain sehingga 

mereka bisa merasa bangga dan diterima dikomunitasnya. 

Perusahaan dapat menciptakan relate antara pelanggannya 

dengan kontak langsung baik telepon maupun kontak fisik. 

Pelanggan diterima menjadi salah satu bagian dalam kelompok 

tersebut atau menjadi member sehingga membuat konsumen 

menjadi senang atau tidak segan untuk datang kembali (Sejahtera, 

2010). Faktor relate  terdiri dari 3 variabel yaitu : 

1) variabel self-idealization yang berarti idealiasasi diri penyesuaian 

dengan yang di cita-citakan atau di kehendaki  Pelanggan. 

2) variabel others yang berarti kerjasama dengan pihak lain 
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3) variabel culture yang berarti dengan berbagai macam budaya yang 

ada di Indonesia perusahan berusaha memperkenalkan cita rasa 

makanan khas dari daerah Palembang kepada pelanggan. 

Kelima tipe dari experience (pengalaman)yang terdiri dari sense, 

feel, think, act dan relate dapat disampaikan kepada konsumen 

melalui experience provider, yaitu sebagai berikut (Rini, 2009): 

1) Komunikasi, meliputi iklan, komunikasi perusahaan baik internal 

maupun eksternal, dan public relation. 

2) Identitas dan tanda baik visual maupun verbal, yang meliputi; nama, 

logo, warna, dan lain-lain. 

3) Tampilan produk, baik desain, kemasan, maupun penampakan. 

4) Co-branding, meliputi even-even pemasaran, sponsorship, aliansi 

dan rekanan kerja, lisensi, penempatan produk dalam film, dan 

sebagainya. 

5) Lingkungan spasial, termasuk desain kantor, baik interior maupun 

eksterior, outlet penjualan dan lain-lain. 

6) Web sitesperusahaan 

7) Orang, meliputi penjual, customer service, operator call centre, dan 

lainnya. 

1. Minat Beli Ulang 

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap sikap perilaku dan minat juga 

merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam 
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melakukan apa yang mereka lakukan. Minat adalah sesuatu yang 

pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat 

terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk 

melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau 

mendapatkan objek tersebut (Gunarso, 2005) 

Minat Beli Ulang adalah kecendrungan pelanggan untuk 

melakukan keputusan pembelian sampai benar-benar di laksanakan. 

Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila 

pembelian aktual benar-benar pembelian yang di lakukan oleh 

pelanggan. Maka minat pembelian adalah niat pembelian yang akan di 

lakukan di masa yang akan datang. Meskipun merupakan pembelian 

yang belum tentu di lakukan di masa mendatang namun minat 

pembelian di lakukan guna memaksimalkan prediksi untuk 

memaksimalkan pembelian aktual itu sendiri. 

Menurut, kurniawan, susanto dan dwiyanto 2007 Minat Beli 

Ulang merupakan bagian dari perilaku pembelian Minat Beli Ulang 

ini biasa nya terbentuk karna sudah adanya terbentuk loyalitas 

pelanggan. Sehingga terjadi pembelian berulang ini. Minat beli ulang 

ini juga sangat berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian 

pelanggan.jika pelanggan tidak merasa puas maka pelanggan tidak 

akan melakukan pembelian selanjutnya. 

Menurut, Cronin et al. 1992 Minat Beli Ulang pada dasarnya 

adalah perilaku Pelanggan dimana pelanggan merespon positif 



20 
 

 
 

terhadap apa yang telah diberikan oleh suatu perusahaan dan berminat 

untuk melakukan kunjungan kembali atau mengkonsumsi kembali 

produk perusahaan tersebut. 

Minat Beli Ulang pada dasar nya terjadi karena adanya 

pengalaman positif yang  dirasakan oleh pelanggan sehingga akan 

melakukan pembelian ulang pada waktu yang akan datang. 

Pengalaman positif terhadap produk yang terus menerus terjadi akan 

di ikuti dengan pembelian ulang pelanggan, hal ini menunjukan 

terdapat hubungan antara experintial marketing terhadap Minat Beli 

Ulang ( Kristanti, 2013) 

Peningkatan Minat Beli Ulang akan berbanding lurus dengan 

pengalaman positif yang di rasakan Pelanggan terhadap produk, 

Pelanggan yang merasa senang terhadap produk dapat di tunjukan 

dengan adanya kunjungan ulang Pelanggan di masa mendatang dan 

akan memberikan rekomendasi terhadap Pelanggan lain atau 

Pelanggan tersebut melakukan konsumsi kembali terhadap produk 

yang sama ( Kusuma, 2012 )  

 

 

a) Faktor-faktor Minat beli ulang  

Kotler, (2007:145) menyatakan ada beberapa faktor utama 

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian 

ulang, yaitu : 
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1) Faktor Psikologis 

Meliputi pengalaman belajar individu tentang kejadian di 

masa lalu, serta pengaruh sikap dan keyakinan individu. 

Pengalaman belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan 

perilaku akibat pengalaman sebelumnya. Timbulnya minat 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman belajar individu dan pengalaman belajar 

konsumen yang akan menentukan tindakan dan pengambilan 

keputusan membeli. Hal ini dapat dipelajari dari beberapa teori 

berkut ini: 

a) Teori Stimulus Respon 

Berdasarkan   teori   stimulus   respon   dari   B.F   Skinner,   

dapat disimpulkan bahwa konsumen akan merasa puas jika 

mendapatkan produk, merek, pelayanan yang menyenangkan. 

Dan sebaliknya jika produk, merek dan layanan diperoleh 

konsumen dengan tidak menyenangkan, akan menjadikan 

konsumen merasa tidak puas. 

b) Teori Kognitif 

Berdasarkan   teori   kognitif   dari   Heider   &   Festinger,   

perilaku kebiasaan merupakan akibat dari proses berpikir dan 

orientasi dalam mencapai suatu tujuan. Berdasarkan teori ini 

dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen sangat 
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dipengaruhi oleh memorinya terhadap sesuatu yang terjadi pada 

masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

c) Teori Gestalt dan Teori Lapangan 

Berdasarkan  teori  Gestalt dan  teori  lapangan,  dapat  

disimpulkan bahwa faktor lingkungan merupakan  kekuatan   

yang sangat berpengaruh pada minat konsumen untuk 

mengadakan suatu pembelian. Penggunan objek secara 

keseluruhan akan lebih baik daripada hanya bagian- bagiannya 

saja. Misalnya, melayani pembeli secara “sempurna”, dari awal 

konsumen masuk pada suatu rumah makan sampai pada saat ia 

meninggalkan rumah makan  tersebut, akan meninggalkan  

penilaian  positif dimata  konsumen.  Dalam hubungan dengan 

minat beli ulang, sikap dan keyakinan individu akan pelayanan 

sebelumnya sangat berpengaruh dalam menentukan apakah 

individu tersebut suka dengan apa yang ditampilkan 

sebelumnya,  atau  sebaliknya,  individu  memilih  untuk  mencari 

tempat makan lain yang dapat memenuhi seleranya. 

 

 

2) Faktor Pribadi 

Kepribadian   konsumen   akan   mempengaruhi   persepsi   

dan   pengambilan keputusan dalam membeli. Oleh karena itu, 

peranan pramuniaga toko penting dalam memberikan pelayanan 
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yang baik kepada konsumen. Faktor pribadi ini termasuk di 

dalamnya konsep diri. Konsep diri dapat didefinisikan sebagai 

cara kita melihat diri sendiri  dan  dalam  waktu  tertentu  sebagai  

gambaran  tentang  upah  yang  kita pikirkan. Dalam hubungan 

dengan minat beli ulang, produsen perlu menciptakan situasi yang 

diharapkan konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani 

konsumen dengan produk dan merek yang sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen. 

3) Faktor Sosial 

  Mencakup faktor kelompok panutan (small reference 

group). Kelompok panutan didefinisikan sebagai suatu kelompok 

orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma dan perilaku 

konsumen. Kelompok panutan ini merupakan kumpulan 

keluarga, kelompok atau orang tertentu. Dalam menganalisis 

minat beli ulang, faktor keluarga berperan sebagai pengambil 

keputusan, pengambil inisiatif, pemberi pengaruh dalam 

keputusan pembelian, penentu apa yang dibeli, siapa yang 

melakukan pembelian dan  siapa  yang  menjadi  pengguna. 

  Kotler (2007:158) Mengatakan “anggota keluarga 

merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh”. 

Pengaruh kelompok acuan terhadap minat beli ulang anatara lain 

dalam menentukan produk dan merek yang mereka gunakan yang 

sesuai dengan aspirasi kelompoknya. Keefektifan pengaruh 
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a) Indikator Minat beli ulang 

  Ferdinand dalam Lionora (2015:17) terdapat empat indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur Minat Beli Ulang. 

Keempat indikator tersebut yakni : 

1.) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membeli produk. 

2.) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk   

mereferensikan produk kepada orang lain. 

3.) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk 

yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif dari produk tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa Minat Beli ulang merupakan di 

mana pelanggan memiliki niat atau keinginan untuk melakukan 

pembelian baik di saat ini atau di masa yang akan datang  

selanjutnya, yang diakibatkan oleh pengalaman positif yang 

dirasakan oleh pelanggan yang memiliki niat beli ulang dan dapat 

berpengaruh positif guna memaksimalkan pembelian aktual. 

 

A. Kerangka Pikir dan Perumusan Hipotesis 

 

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana 

suatu teori berhubungan antara berbagai faktor yang telah di 

identifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan 
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tinjauan pustaka yang telah di sajikan maka konsep yang akan di 

kembangkan dalam penelitian ini yaitu mengambarkan experintial 

maeketing ( sense, feel, think, act dan relate ).  

Maka model konsep pada penelitian ini di sajikan pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Sumber: Schmiit, (1991), Rini, (2009) dan Sejarah, (2010). 

 

Lionora dan santosa (2015) melakukan penelitian pada 

member sanggar senam kharisma dengan mengunakan alat analisis 

regresi linier berganda denga mengunakan metode pengumpulan data 

yaitu dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden pada 

penelitian ini menyimpulkan bahwa experintial marketing 

berpengaruh positif terhadap Minat Beli Ulang.  

Hendarsono dan Sugiharto (2013) melakukan penelitian pada 

Cafe Buntos 99 sidoarjo dengan menyebarkan 100 kuisoner pada 

responden dengan alat analisis deskriptif dan regresi linear berganda 

dan mendapatkan hasil penelitian variabel experintial marketing 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli Ulang 

Pelanggan, namun variabel act tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen. 

Kusumawati dan Sutopo (2013) melakukan penelitian dengan 

menyebar kuisoner kepada 100 responden dengan mengunakan alat 

analisis  linier berganda pada restoran the house of raminten 

yogjakarta mendapatkan hasil penelitian yang mana sense,feel,think, 

act dan relate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli 

Ulang Pelanggan. Variabel yang dominan berpengaruh adalah 

variabel think. 

Hasran (2014) melakukan penelitian pada konsumen warung 

hospot kopi kami kendari dengan mengunakan alat analisis regresi 

linier berganda dengan mengunakan metode pengumpulan data yaitu 

dengan menyebar kuisoner kepada 42 responden. Pada penelitian ini 

menyimpulkan bahwa experintal marketing berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli Ulang. 

Listiya (2011) melakukan penelitian pada pelanggan plaza 

hotel semarang dengan mengunakan alat analisis data regresi linier 

berganda dan metode pengumpulan data dengan menyebarkan 

kuisoner kepada 100 responden penelitian ini menyimpulkan bahwa 

experintal marketing berpengaruh positif terhadap Minat Beli Ulang. 

Sari dan Priyono (2017) melakukan penelitian pada merbabu 

guest house kota malang, mengunakan alat analisis data regresi linier 
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berganda dan mengunakan metode pengumpulan data dengan 

menyebar kuisoner pada 100 responden dan pada penelitian ini 

menyimpulkan bahwa experintial marketing berpengaruh positif 

terhadap Minat Beli Ulang. Lunettedan Andreani (2013)experiential 

marketing terhadap Minat Beli Ulang konsumen gyu kaku galaxy 

Mall melakukan penelitian dengan mengunakan 114 responden dan 

mengunakan alat analisi data regresi linier berganda dan pada 

penelitian ini memiliki hasil bahwa experintial marketing 

berpengaruh positif terhadap Minat Beli Ulang, variabel feel menjadi 

variabel yang dominan. 

H1 : Experiental marketing (sense,act, thnik, dan relate) secara 

Simultan dan Parsial berpengaruh positif terhadap Minat Beli 

Ulang  pelanggan. 

Situmorang (2017) melakukan penelitian pada rumah makan 

100 batu bara dengan menggunakan 100 responden dan alat analisis 

regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel experintial marketing   ( sense,act, thnik, dan relate ) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pelanggan, 

namun variabel feel tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli 

Pelanggan.  

Kasmala (2014) melakukan penelitian pada jasa transportasi 

perum damri trayek pontianak, dalam penelitian ini menggunakan alat 

analisis data regresi liner berganda dengan metode pengumpulan data 
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yaitu menyebar kuesioner kepada 102 responden penelitian ini 

menyimpulkan experintial marketing berpengaruh positif terhadap 

Minat Beli Ulang variabel think merupakan variabel yang paling 

dominan.  

Rasela (2015) melakukan penelitian pada pelanggan XO Suki 

Sun Plaza dengan mengunakan alat analisis data regresi linier berganda 

dan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuisoner kepada 

100 responden penelitian ini menyimpulkan bahwa experintal 

marketing berpengaruh positif terhadap Minat Beli Ulang memiliki 

pengaruh dan variabel yang paling dominan adalah  think 

H2 : Dimensi Apakah berpengaruh dominan terhadap Minat Beli Ulang. 
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