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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian 

terdahulu dapat menjadi referensi bagi peneliti ini dan perbandingan dalam 

teori dan hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1. 

Nama Peneliti Andriani Kusumawati  (2011) 

Judul Penelitian 

Analisis Pengaruh Experiential marketing Terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. 

(Studi Pada Hypermart Malang Town Square) 

Metode 

Penelitian 
Path Analysis 

 Hasil Penelitian 

Hasil pembahasannya menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel Experiential 

marketing (X) terhadap variabel Kepuasan Pelanggan 

(Z). Hasil ini menunjukan besarnya sumbangan 

Variabel Experiential marketing terhadap Variabel 

Kepuasan Pelanggan sebesar 0,511 atau 51,1 %. 

Variabel Experiential marketing berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepuasan Pelanggan. Hasil ini menunjukan sumbangan 

Variabel Experiential marketing dan Kepuasan 

Pelanggan secara bersama-sama terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan sebesar 0,490 atau 49,0%. 

No. Keterangan Uraian 

2. Nama Peneliti 
Reymond Setiabudi Hadiwidjaja dan Diah 

Dharmayanti (2014) 

 Judul Penelitian 

Analisa Hubungan Experiential marketing, Kepuasan 

Pelanggan, Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada 

Starbucks Coffee di Surabaya Town Square)  

 
Metode 

Peneletian 
Path Analysis 
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No. Keterangan Uraian 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi 

Experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, 

think, act, relate memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan dimana variabel 

dikatakan memenuhi composite reliability jika 

memiliki nilai composite reliability ≥ 0,70. Dimensi 

Experiental Marketing yang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan adalah sense, 

think, dan relate. Sedangkan feel dan act  memberikan 

pengaruh positif namun tidak signifikan. Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan dengan nilai koefisien path 

pengaruh kepuasan terhadap loyalitas adalah 0,392 

dengan t hitung 5,901 yang lebih besar dari t tabel. 

 

Persamaan dari kedua penelitisan terdahulu diatas yaitu, sama – sama 

menggunakan metode penelitian Path Analysis. Sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian ini terdapat variabel intervening atau variabel mediasi yaitu 

Kepuasan Pelanggan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Experiential Marketing  

a. Definisi Experiential marketing 

Menurut Smilansky (2009), Experiential marketing is the process 

of identifying and satisfying customers need and aspirations profitability, 

engaging them through two-way communications that bring brand 

personalities to life and add value to the target audience. Dapat diartikan 

experiential marketing adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan 

kebutuhan pelanggan dan aspirasi yang menguntungkan, melibatkan 

dengan menggunakan komunikasi dua arah sehingga memberikan 
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kepribadian terhadap brand tersebut untuk bisa hidup dan menjadi nilai 

tambah (add value) kepada target pelanggan. 

Experiential Marketing menurut Mira (2009), pengalaman 

merupakan sebuah alat  yang membedakan produk atau jasa. Tidak  

dapat disangkal bahwa dengan  semakin berkembangnya teknologi 

produk dan jasa maka penciptaan  product  differentiation  sangatlah 

sulit, bahkan kadang kala tidak mungkin dilakukan.  Dengan 

kematangan sebuah produk maka kompetisi menjadi sangat ketat 

karena para kompetitor menawarkan  core product  dengan fungsi 

dan fitur yang sama.  Oleh karena itu hanya ada sedikit perbedaan 

yang bisa diciptakan. 

Menurut Reinhard (2011) Experiential Marketing adalah suatu 

konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk pelanggan – 

pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan memberikan 

suatu feelingyang positif terhadap produk dan service.  

Experiential Marketing adalah suatu konsep pemasaran 

yangbertujuan membentuk pelanggan yang loyal dengan cara 

menyentuh emosi pelanggan, dan menciptakan pengalaman-

pengalaman positif serta memberikan suatu feelinyangpositif 

terhadap jasa dan produk mereka (Kartajaya, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

experiential marketing adalah proses mengenali keinginan dan 

kebutuhan konsumen, dengan memberikan pengalaman yang baik 
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pada saat pelanggan mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa. Sehingga konsumen mudah mengingat produk atau jasa yang 

paling menyentuh perasaan yang positif, maka terciptalah konsumen 

yang loyal.Dengan ini perusahaan dapat memprediksi untuk 

kedepannya pada pembelian ulang dalam waktu jangka panjang. 

b. Indikator Eksperential Marketing 

Menurut Bernd H. Schmitt (2010), didalam strategi 

experiential marketing terdapat 5 elemen yang disebut sebagai 

Strategic Experiential Modules (SEMs). Kelima elemen tersebut 

dapatdigunakan untuk menciptakan berbagai jenis pengalaman bagi 

konsumen. Adapun maksuddari kelima elemen tersebut antara lain: 

a. Pancaindera (Sense) 

Schmitt menyatakan “Sense marketing appeals the five 

basic human sense sight, sound, touch, taste, and smell” yang 

artinya sebuah pemasaran dengan mempengaruhi kelima indera 

dasar manusia, yaitu pengelihatan, pendengaran, sentuhan, 

pengecap, dan indera pencium. Tujuan utama dari sense marketing 

adalah untuk menghasilkan kenikmatan, kegembiraan, keindahan, 

dan kepuasan melalui rangsangan pancaindera yang menghasilkan 

output berupa identitas merek produk itu sendiri. 

b. Perasaan (Feel) 

Schmitt menyatakan “Feel marketing appeals to 

emotions and the inner feelings of consumers” yang artinya 



17 
 

 

pemasaran ditujukan terhadap emosi dan perasaan konsumen. 

Feel dapat dilakukan dengan layanan yang memuaskan dengan 

keramahan dan sopan santun karyawan, pelayanan yang tepat 

waktu, serta sikap simpatik.  

c. Pikiran (Think) 

Menurut Schmitt “Think appeals to the intellect, it engage 

customers in solving real or imagined problems” dimana dengan 

berpikir (think) dapat merangsang kemampuan intelektual dan 

kreatifitas seseorang dengan tujuan untuk menciptakan 

kesadaran.Think experience meliputi creative dan cognitive bahwa 

untuk pemasaran think menuntut kecerdasan dengan tujuan untuk 

menciptakan pengalaman kognitif dan pemecahan masalah dengan 

melibatkan konsumen secara kreatif. 

d. Perilaku (Act) 

Act experience didesain untuk menciptakan pengalaman 

konsumen yang berhubungan dengan tubuh secara fisik, 

perilaku dan gaya hidup jangka panjang serta pengalaman-

pengalaman yang terjadi sebagai hasil dari interaksi dengan 

orang lain. Act ditujukan untuk menciptakan pengalaman 

melalui tingkah laku konsumen secara pribadi dengan 

perusahaan. 

 

 



18 
 

 

e. Hubungan (Relate) 

Relate merupakan tipe experience yang digunakan untuk 

mempengaruhi konsumen dengan menggabungkan seluruh aspek 

sense, feel, think, dan act serta menitik beratkan pada penciptaan 

persepsi positif dimata pelanggan. Secara umum relate 

menunjukkan adanya hubungan dengan orang lain, kelompok sosial, 

atau identitas sosial yang lebih luas dan lebih abstrak.  

c. Karakteristik Experiential Marketing 

Membagi Experiential Marketing menjadi 4 karakteristik 

Schmitt (1999) yaitu : 

1. Fokus pada pengalaman konsumen. 

Suatu pengalaman terjadi sebagai pertemuan, menjalani atau 

melewati situasi tertentu yang memberikan nilai-nilai indrawi, 

emosional, kognitif, perilaku dan relasional yang menggantikan 

nilai-nilai fungsional. Dengan adanya pengalaman tersebut dapat 

menghubungkan badan usaha beserta produknya dengan gaya 

hidup konsumen yang mendorong terjadinya pembelian pribadi 

dan dalam lingkup usahanya. 

2. Menguji situasi konsumen. 

Berdasarkan pengalaman yang telah ada konsumen tidak hanya 

menginginkan suatu produk dilihat dari keseluruhan situasi pada 

saat mengkonsumsi produk tersebut tetapi juga dari pengalaman 

yang didapatkan pada saat mengkonsumsi produk tersebut. 
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3. Mengenali aspek rasional dan emosional sebagai pemicu dari 

konsumsi. 

Dalam Experiential Marketing, konsumen bukan hanya dilihat 

dari sisi rasional saja melainkan juga dari sisi emosionalnya. 

Jangan memperlakukan konsumen hanya sebagai pembuat 

keputusan yang rasional tetapi konsumen lebih menginginkan 

untuk dihibur,dirangsang serta dipengaruhi secara emosional 

dan ditantang secara kreatif. 

4. Metode dan perangkat bersifat elektik. 

Metode dan perangkat untuk mengukur pengalaman seseorang 

lebih bersifat elektik. Maksudnya lebih bergantung pada objek 

yang akan diukur atau lebih mengacu pada setiap situasi yang 

terjadi daripada menggunakan suatu standar yang sama. Pada 

Experiential Marketing, merek bukan hanya sebagai pengenal 

badan usaha saja, melainkan lebih sebagai pemberi pengalaman 

positif pada konsumen sehingga dapat menimbulkan loyalitas 

pada konsumen. 

d. Manfaat Experiential Marketing 

Fokus utama dari suatu Experiential Marketing adalah pada 

tanggapan panca indra, pengaruh, tindakan serta hubungan. Oleh 

karena itu suatu badan usaha harus dapat menciptakan experiential 

brands yang dihubungkan dengan kehidupan nyata dari konsumen. 

Experiential Marketing dimanfaatkan secara efektif apabila 

diterapkan pada situasi tertentu. Ada manfaat yang dirasakan suatu 
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badan usaha menurut pandangan Schmitt (1999) menerapkan 

Experiential Marketing antara lain: 

1. Untuk membangkitkan kembali merek yang sedang merosot 

2. Untuk membedakan satu produk dengan produk pesaing 

3. Untuk menciptakan citra dan identitas sebuah perusahaan  

4. Untuk mempromosikan inovasi 

5. Untuk membujuk percobaan, pembelian dan loyalitas konsumen 

e. Kepuasan Pelanggan  

1. Definisi Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan yang 

terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang 

atau kesetiaan yang berlanjut (Musanto, 2004). Sedangkan 

menurut Kotler & Keller (2007) Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan. 

 Serta menurut Kepuasan menurut Tjiptono (2008) adalah 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang 

dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila kebutuhan, 
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keinginan, dan harapan pelanggan sesuai dengan harapan awal 

sebelum melakukan pembelian. 

 

C. Indikator Kepuasan Konsumen : 

Tjiptono dan Gregorius (2012) mengungkapkan bahwa dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, 

pelanggan umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor 

yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk 

antara lain: 

1) Kinerja (Performance), karekteristik pokok dari suatu produk dan 

merupakan kareteristik utama yang dipertimbangkan konsumen dala 

membeli suatu produk. 

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features), dari fungsi dasar 

berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya, yaitu 

karakteristik skunder atau pelengkap. 

3) Keandalan (Reability), kecilnya kemungkinan suatu barang atau jasa rusak 

atau gagal fungsi dalam periode waktu tertentu dan kondisi tertentu. 

4) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), sejauh 

mana karekteristik desain dan operasi memenuhi standar yang ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan keinginanan konsumen 

5) Daya tahan (durability), berkaitan dengan umur teknis dan umur produk 

6) Mudah diperbaiki (serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang 

memuaskan. 
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7) Estetika (aesthetics), daya tarik produk menurut pengindraan konsumen, 

misalnya model desain dan warna. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Menurut Tjiptono (2008), indikator dalam pembentukan kepuasan 

pelanggan yaitu: 

1) Kesesuaian Harapan 

Tingkat kesesuaian antara kinerja produk dan layanan yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. 

2) Minat Berkunjung Kembali 

Pelanggan bersedia untuk berkunjung kembali dan melakukan 

pembelian ulang. 

3) Berkata positif  

Pelanggan akan berkata positif tentang pelayanan dan produk yang 

dibeli dari perusahaan kepada orang lain. 

 

D. Tipe-Tipe Kepuasan Konsumen : 

Tjiptono & Gregorius (2005) membedakan tiga tipe kepuasan dan dua 

tipe ketidakpuasan, yakni : 

a) Demanding customer satisfaction, tipe ini merupakan tipe kepuasan yang 

aktif. Adanya emosi positif dari konsumen, yakni optimisme dan 

kepercayaan. 
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b) Stable customer satisfaction, konsumen dengan tipe ini memiliki tingkat 

aspirasi pasif dan perilaku yang menuntut. Emosi positifnya terhadap 

penyedia jasa bercirikan steadiness dan trust dalam relasi yang terbina 

saat ini. Konsumen menginginkan segala sesuatunya tetap sama. 

c) Resigned customer satisfaction, konsumen dalam tipe ini juga merasa   

puas. Namun, kepuasannya bukan disebabkan oleh 24 pemenuhan 

harapan, namun lebih didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis untuk 

berharap lebih. 

d) Stable customer dissatisfaction, konsumen dalam tipe ini tidak puas 

terhadap kinerjanya, namun mereka cenderung tidak melakukan apa-apa. 

e) Demanding dissatisfaction, tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan 

perilaku menuntut. Pada tingkat emosi, ketidakpuasannya menimbulkan 

protes dan oposisi. 

 

E. Loyalitas Pelanggan 

1. Definisi Loyalitas Konsumen 

 Menurut Tjiptono (2000) loyalitas adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat 

positif dalam pembelian jangka panjang. Serta Tjiptono (2011) perilaku 

pembelian ulang semata mata menyangkut pembelian merek tertentu 

yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya satu 

satu nya merk yang tersedia, merk termurah dan sebagainya. 
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 Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009) loyalitas adalah 

“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”. 

 Menurut  Hasan (2008) bahwa loyalitas pelanggan adalah 

pelanggan yang hanya tidak membeli ulang suatu barang dan jasa 

misalnya dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli. 

Loyalitas menurut Griffin (2010), adalah seorang konsumen dikatakan 

setia atau loyal apabila konsumen menunjukan perilaku pembelian secara 

teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan konsumen 

membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. 

 Menurut Supriyatmini (2005) Loyalitas merupakan kesetiaan customer 

terhadap penyedia jasa yang telah memberikan pelayanan kepadanya.  

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

 Setelah mengetahui dan memahami penjelasan atas definisi 

loyalitas pelanggan maka perlu untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Vanessa (2007) Loyalitas 

Pelanggan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : 

a. Satisfaction (kepuasan) 

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara 

harapan sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang 

dirasakan. 
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b. Emotional bonding (ikatan emosi) 

Seorang pelanggan dapat terpengaruh oleh sebuah merek 

yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga konsumen dapat 

diidentifikasikan dalam sebuah merek, karena sebuah merek dapat 

mencerminkan karakteristik pelanggan tersebut. 

c. Trust (kepercayaan) 

Kemauan seorang pelanggan untuk mempercayakan 

perusahaan atau sebuah merek guna melakukan atau menjalankan 

sebuah fungsi. 

d. Choice reduction and habit (kemudahan) 

Jika pelanggan merasa nyaman dengan sebuah merek ketika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. 

e. History with company (pengalaman dengan perusahaan) 

Sebuah pengalaman seorang pelanggan pada perusahaan 

dapat membentuk perilaku. Ketika pelanggan mendapatkan 

pelayanan yang baik dari perusahaan, maka pelanggan akan 

mengulangi perilakunya pada perusahaan tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut dapat 

membentuk loyalitas pelanggan yang didasari perspektif sikap 

danperspektif perilaku.Loyalitas pelanggan yang didasari perspektif 

sikap dipengaruhi oleh kepuasan, emotional bonding dan 

kepercayaan.Sedangkan loyalitas yang didasari perspektif perilaku 

dipengaruhi oleh kemudahan dan pengalaman dengan perusahaan. 



26 
 

 

3. Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Griffin (2005) mengemukakan manfaat-manfaat yang akan 

diperoleh perusahaan apabila memiliki konsumen yang loyal: 

1) Penjualan meningkat karena pelanggan membeli lebih banyak dari 

perusahaan 

2) Perusahaan memperkuat posisi dipasar bila para pelanggan membeli 

dari perusahaan bukan dari pesaing perusahaan. 

3) Biaya perusahaan menurun karena perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan uang untuk memikat pelanggan secara berulang. 

Selain itu, konsumen yang merasa puas akan bercerita ke konsumen 

lain, dengan demikian bisa mengurangi kebutuhan perusahaan untuk 

memasang iklan atau melakukan promosi. 

4) Perusahaan lebih terlindungi dari persaingan harga karena pelanggan 

yang loyal kecil kemungkinan terpikat diskon. 

5) Pelanggan yang puas cenderung mencoba lini produk perusahaan 

yang lain, dengan demikian membantu perusahaan mendapatkan 

pangsa pelanggan yang lebih besar. 

4. Indikator Loyalitas Pelanggan 

 Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat diandalkan 

untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas pelanggan 

dapat didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang konsisten 

(Griffin, 2005). Berikut adalah indikator atau karakteristik dari loyalitas 

pelanggan: 
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1) Melakukan pembelian ulang secara teratur (Makes regular repeat 

purchase). Konsumen melakukan pembelian secara continue 

padasuatu produktertentu. 

2) Melakukan pembelian lini produk yang lainnya dari perusahaan 

(Purchases across product and service lines). Konsumen tidak hanya 

membeli jasa dan produk utama tetapi konsumen juga membeli lini 

produk dan jasa dari perusahaan yang sama. 

3) Memberikan referensi pada orang lain (Refers others).Dimana 

konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) berkenaan dengan produk atau jasa tersebut. 

4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing/ tidak mudah 

terpengaruh oleh bujukan pesaing (Demonstrates in immunity to the 

pull of the competition). Konsumen menolak untuk menggunakan 

produk atau jasa alternative yang ditawarkan oleh pesaing. 

 

F. Kerangka Pikir Dan Hipotesis 

1. Kerangka Pikir 

Menurut Muhammad (2009) kerangka pikir adalah gambaran 

mengenai hubungan antar variabel dalam suau penelitian, yang diuraikan 

oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Sedangkan kerangka konseptual 

penelitian menurut Iskandar (2008) menjelaskan secara teoritis model 

konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-

teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin 

diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. 
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Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih.Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, 

maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan 

argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk membuat kerangka konseptual 

yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. 

b. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi. 

c. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan 

dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari 

jawabannya mudah dipahami. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka dapat digambarkan 

dalam kerangka konseptual atau kerangka pikir : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

  H1 H4       H2 

 

       H3 

 

Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

Experiential 

Marketing (X) 
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2. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan 

masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data 

dapat diperoleh. 

a) Hubungan Experiential marketing Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Ada berbagai penelitian mengenai experiential marketing 

terhadap kepuasan pelanggan. Natasha dan Kristanti (2013) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi experiential 

marketing mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. Sedangkan menurut Sriayudha (2013), menunjukan 

bahwa berdasarkan uji F yang dilakukan terbukti secara bersama-

sama ke lima variabel penelitian yaitu variabel sense, feel, think, act 

dan relate memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pengguna Samsung Galaxy Tab. 

 Apabila Experiential Marketing yang diberikan oleh suatu 

perusahaan memiliki kesan yang unik dan menarik maka dapat 

menumbuhkan kepuasan dari pelanggan terhadap perusahaan 

tersebut. Sehingga Experiential Marketing berpangaruh positif 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

H1 :Experiential marketing berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelangganVaporious (Vapestore and Longue) 
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b) Hubungan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Ada berbagai penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan menurut Ishak dan Lutfhi (2011) menghasilkan 

bahwa kepuasan berpengaruh postif secara langsung terhadap 

loyalitas pelanggan.Menurut (Dharmayanti, 2006) menunjukan 

bahwa kepuasan pelanggan sebagai variabel moderate yang 

berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. 

 Apabila Kepuasan Pelanggan yang didapatkan dan dirasakan oleh 

pelanggan dari pengalaman yang diberikan oleh perusahaan dapat 

menciptakan Loyalitas Pelanggan dari perusahaan. Sehingga Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

H2 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan Vaporious (Vapestore and Longue). 

c) Hubungan Experiential marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan. 

 Ada berbagai penelitian tentang Experiential marketing 

Terhadap Loyalitas Pelanggan menurut Jatmiko dan Andharini 

(2012) menunjukan bahwa “experiential marketing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pengunjung Taman 

Rekreasi Sengkaling Malang” dinyatakan dapat diterima. Menurut 

Sari (2012), menunjukan bahwa experiential marketing berpengaruh 

positif, variabel feel marketing dan thinkmarketing yang 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 
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 Apabila usaha kafe dapat memberikan pengalaman yang unik, 

menarik dan dapat melekat pada ingatan serta hati pelanggan maka 

dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Sehingga experiential 

marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

H3 : Experiential marketing berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan Vaporious (Vapestore and Longue). 

d) Hubungan Experiential marketing Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan. 

 Kusumawati (2011), hal ini terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel Experiential Marketing (X) terhadap variabel 

Kepuasan Pelanggan (Z) Serta Dari hasil analisis statistik 

inferensial, terungkap bahwa Variabel Experiential Marketing(X) 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Bisnis 

Retail (Y) denganKepuasan Pelanggan (Z) sebagai variabel mediasi. 

 Hadiwidjaja dan Dharmayanti (2014), hasil penelitian 

menunjukan bahwa dimensi Experiential marketing yang terdiri dari 

sense, feel, think , act , relate memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Serta Experiential marketing yang 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

adalah sense,think dan relate. Sedangkan feel dan act memberikan 

pengaruh positif namun tidak signifikan. Feel dan act Hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kepuasan terhadap loyalitas jadi semakin tinggi kepuasan akan 

semakin tinggi pula loyalitas dari pelanggan Starbucks Coffee. 
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 Apabila usaha kafe dapat memberikan pengalaman yang unik 

dan menarik, pelanggan akan senantiasa loyal terhadap perusahaan 

tersebut dengan didasari atau melalui kepuasan pelanggan yang 

diterima setelah mendapatkan pengalaman yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. 

Sehingga experiential marketing berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. 

H4 :Experiential marketing berpengaruh positif Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan pada 

Vaporious (Vapestrore and Longue). 

 


