
Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi   Volume VIII No. 1 / Februari / 2016 

1 

PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING 

TERHADAP  LOYALITAS PELANGGAN  

(Studi Pada Toko Tas Kulit Exotic 324) 

 

Yuhana 

Ivan A. Setiawan 

 

ABSTRAK  

 

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh experiential marketing terhadap 

loyalitas pelanggan pada Toko Tas Kulit Exotic 324. Responden dalam penelitian ini 

adalah pelanggan Toko Tas Kulit Exotic 324. Pada penelitian ini experiential marketing 

dikaji berdasarkan 5 dimensinya yaitu sense, feel, think, act dan relate. Sampel adalah 

49 responden dan teknik analisis menggunakan regresi berganda. Hasil  penelitian 

menunjukan think dan act berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, sedang 

sense, feel, dan relate tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

Kata Kunci: experiential marketing, sense, feel, think, act, relate dan loyalitas 

pelanggan 

 

 

I. Latar Belakang 

Pertumbuhan industri fashion di berbagai kota tumbuh sangat cepat seperti  

terlihat dari pola konsumsi masyarakat yang mulai menggandrungi dunia fashion. Salah 

satu industri kreatif bidang fashion saat ini diantaranya adalah industri tas kulit.  Seperti 

halnya industri fashion, industri tas kulit memiliki prospek yang baik dan memiliki ciri 

khas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi kualitas produk, 

model maupun bentuk yang sangat unik serta warna yang sangat menarik.  

Salah satu produsen tas kulit di Kota Bandung adalah Toko Tas Kulit Exotic 324. 

Pengelola  Toko Tas Kulit Exotic 324 menyadari benar bahwa toko mereka tidak 

berjalan sendiri, namun, memiliki begitu banyak pesaing. Semakin banyak pengusaha 

toko tas kulit membuat pelanggan memiliki berbagai macam varian sesuai dengan 

desain yang dinginkan konsumen. Dalam kondisi demikian, loyalitas pelanggan akan 

menjadi  kunci penting dalam memenangkan persaingan. 

Loyalitas merupakan komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih walaupun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku (Hurriyati, 2010). Griffin (2005:223) mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal, 
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diantaranya adalah pengurangan biaya pemasaran, biaya transaksi, biaya turnover 

pelanggan, peningkatan penjualan  silang  yang  akan  memperbesar  pangsa pasar, word 

of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti 

yang merasa puas. Loyalitas pelanggan sangat penting, tanpa adanya loyalitas dari 

pelanggan perusahaan tidak akan berkembang dengan baik (Saputra, 2009).  

Dalam bidang ilmu pemasaran, terdapat sejumlah faktor yang dianggap bisa 

menentukan loyalitas konsumen, salah satunya experiential marketing. Experiential 

marketing mencoba menggeser pendekatan pemasaran tradisional 4P (product, price, 

place, and promotion) yang hanya bertumpu pada fitur dan benefit.  

Menurut Schmitt (1993:63) experiential marketing berbeda dengan konsep 

tradisional karena experiental marketing bertumpu pada dimensi-dimensi sense, feel, 

think, act, dan relate. 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji keterkaitan antara experiental 

marketing secara tunggal maupun melalui keempat dimensi experiental marketing 

dengan loyalitas pelanggan. Penelitian Kustini (2009) menunjukkan bahwa experiential 

marketing secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan.  Penelitian lain mengkaji berdasarkan dimensi-dimensi experiential 

marketing. Penelitian Musfar dan Novia (2012) menunjukkan bahwa sense, feel, think, 

act, dan relate berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.  

Namun demikian, terdapat hasil penelitian yang berbeda. Penelitian Noegroho 

(2009) menyimpulkan bahwa experiential marketing tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Secara parsial, Oeyono dan Dharmayanti (2013) 

menemukan bawa act tidak berpengaruh signifikan. Demikian pula penelitian Jatmiko 

dan Andharini (2012) yang menemukan bahwa dimensi think, act, dan relate tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Inkonsistensi temuan-temuan 

tersebut di atas merupakan motivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

II. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam konteks atitudinal, Jones dan Sasser (1995) mendefinisikan loyalitas 

pelanggan sebagai keterikatan terhadap atau afeksi terhadap pegawai, produk, maupun 

jasa perusahaan. Loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara 
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konsisten dimasa yang akan datang meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Oliver dalam 

Hurriyati, 2008: 128). 

Experiential marketing adalah proses mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan aspirasi yang menguntungkan, melibatkan pelanggan melalui 

komunikasi dua arah yang membawa kepribadian merek untuk hidup dan menambah 

nilai target audiens (Smilansky, 2009:5). 

Schmitt (1999:63) menyatakan bahwa sasaran dari experiential marketing adalah 

untuk memberi pengalaman kepada konsumen melalui lima tipe pengalaman yang 

diistilahkan dengan strategic experiential modules sebagai dasar bagi experiential 

marketing. Sasaran dari experiential marketing untuk memberi pengalaman kepada 

konsumen  melalui lima tipe pengalaman yaitu sense, feel, think, act, dan relate. 

Sense dapat menciptakan sensor pengalaman melalui indra penglihatan, suara, 

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

kesenangan melalui adanya rangsangan, proses, dan akibat. 

Feel ini menyentuh inner feelings dan emosi, dengan sasaran membangkitkan 

pengalaman afektif, sehingga rasa gembira dan bangga. Disini harus 

mempertimbangkan moods dan emotion pelanggan. Moods dapat diperoleh melalui 

rangsangan khusus dimana pelanggan tidak menyadari hal tersebut, sedangkan emosi 

diupayakan secara sengaja oleh perusahaan diantaranya rasa cinta, emosi, ada juga basic 

emotion, seperti rasa gembira, marah, dan complex emotion, seperti munculnya rasa 

nostalgia. 

Think menciptakan aspek kognitif, problem solving experiences. Hal ini akan 

muncul dalam pemikiran yang divergen dan convergen melalui surprise, intrigue dan 

provocation. Pikiran yang bagus akan mendorong pelanggan untuk mampu berpikir 

positif, sehingga memberikan opini yang positif terhadap produk dan lembaga. 

Act menyentuh pengalaman dalam gaya hidup, dan berinteraksi adakalanya 

perubahan dalam gaya hidup dipengaruhi oleh inspirasi, spontan karena melihat model. 

konsumen akan membeli karena ada pengaruhnya dari luar dan opini dari dalam 

konsumen sendiri. 

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

berhubungan dengan orang lain dalam budaya tertentu, contohnya dalam pemasaran 
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parfum, dapat menciptakan fantasi pada lawan jenis. Ada tujuan untuk mengaitkan 

individu dengan sesuatu yang berada diluar dirinya 

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa experiental marketing memberikan 

dampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian Brakus et al. (2009), Leet et al. 

((2010), serta Zena dan Hadisumarto (2012) menunjukkan bahwa experiental marketing 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Beberapa penelitian lain mengembangkan experiental marketing ke dalam lima 

tipe pengalaman yaitu sense, feel, think, act, dan relate. Penelitian Suchitra (2015) 

menunjukkan bahwa kelima tipe pengalaman tersebut memberikan kontribusi positif 

bagi pengembangan loyalitas pelanggan. Penelitian Wong dan Tsai (2010) 

mengindikasikan bahwa feel, act, relate memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. Adapun Khaled et al. (2013) menemukan bahwa feel dan sense memiliki 

pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

Mengacu pada hasil-hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan model 

analisis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Analisis 

 

H1 : Sense berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.  

H2 : Feel berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.   

H3 : Think berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

H4 : Act berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

H5 : Relate berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 
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III. METODE 

Unit analisis adalah 49 pelanggan pada Toko Tas Kulit Exotic 324. Rancangan 

penelitian bersifat cross-sectional.  Data dikumpulkan melalui teknik survey dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner experiental marketing dan loyalitas pelanggan 

mengadaptasi dari Mathwick et al. (2001). Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

regresi ganda. Teknik sampling non-probabilitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah convenience sampling. Melalui teknik ini peneliti memilih sampel yang mudah 

diakses, yaitu saat mengunjungi toko.  

 

IV. TEMUAN-TEMUAN  

a. Profil Responden 

Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan pekerjaan. Sebanyak 18 

responden (36%) merupakan karyawan swasta, 16 responden (32%) pegawai negeri, 14 

responden (28%) wirausaha, dan 1 responden (2%) adalah profesional. Hal ini 

menunjukan bahwa para pelanggan Toko Tas Kulit Exotic 324 cukup bervariasi. 

 

Tabel 1. Pekerjaan Responden 

Kategori Jumlah Prosentase (%) 

Karyawan Swasta 18  36 

Pegawai Negeri 16  32 

Wirausaha 14  28 

Profesional  1   2  

Jumlah 49         100 

             

Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan sumber informasi. 

Berdasarkan sumber informasi, sebanyak 20 responden (40%) mengetahui keberadaan 

toko dari rekan dan 16 responden (32%) karena kebetulan melewati toko. Adapun 

sisanya mengetahui informasi toko sumber lain atau keluarga. Hal ini menunjukkan 

bahwa word of mouth communication dan lokasi (place) memegang peranan penting 

dalam menunjang penjualan. 
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Tabel 2. Sumber Informasi Responden 

Kategori Jumlah Prosentase (%) 

Keluarga  7  14 

Rekan 20  40 

Kebetulan Lewat 16  32 

Lain-lain  6  12 

Jumlah 49 100 

 

b. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran 

Tabel 3. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran 

Variabel Validitas Reliabilitas 

Sense 0,347 – 0,447 0,630 

Feel 0,343 – 0.654 0,727 

Think 0,601 – 0,758 0,808 

Act 0,585 – 0,711 0,791 

Relate 0,600 – 0,615 0,750 

Loyalitas 0,365 – 0,714 0,766 

 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh instrumen pengukuran untuk 

masing-masing variabel adalah valid dimana semua koefisien korelasi melebihi kriteria 

yaitu r ≥ 0.30. Demikian pula dengan reliabilitas instrumen memiliki nilai koefisien 

(cronbach alpha) α > 0.60. Dengan demikian, instrumen pengukuran adalah valid dan 

reliabel. 

 

c. Pengujian Hipotesis 

Tabel berikut menyajikan output komputer. 

Tabel 4. Output Komputer 

 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

 

T 

 

Sig. 

B Std, Error 

(Constant) 0,709 0,535 1,326 0,192 

Sense 0,002 0,101 0,022 0,983 

Feel 0,708 0,084 0,929 0,358 

Think 0,400 0,141 2,825 0,007 

Act 0,414  0,152 2,724 0,009 

Relate -0,053  0.076 -0,700 0,488 
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Tabel tersebut di atas mengindikasikan bahwa koefisien regresi sense, feel, dan 

relate signifikan pada level lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian hipotesis 1, 2, 

dan 5 bahwa sense, feel, dan relate berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

tidak dapat dikonfirmasikan.  

Koefisien regresi untuk think dan act signifikan pada level lebih kecil daripada 

0,05. Dengan demikian hipotesis 3 dan 5 bahwa think dan act berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan dapat dikonfirmasikan. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sense, feel, dan relate tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Musfar dan Novia (2012) dan Suchitra (2015). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wong dan Tsai (2010) 

untuk sense, Tauli dan Marhadi (2012) untuk feel dan relate,  dan Jatmiko dan 

Amdharini (2012) untuk relate. 

Nilai koefisien determinasi sebesar 85,2% mengindikasikan bahwa variasi pada 

sense, feel, think, act, dan relate mampu menjelaskan variasi loyalitas pelanggan 

sebesar 85,2%. Adapun sisanya sebesar 14,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar 

experiental marketing. Beberapa faktor lain yang mungkin memberikan dampak positif 

terhadap loyalitas pelanggan diantaranya customer value. Zeithaml (1988) menguraikan 

bahwa value yang dirasakan oleh konsumen merupakan penilaian secara keseluruhan 

terhadap kegunaan produk, berdasarkan persepsi dari apa yang diterima dan apa yang 

diberikan. Penelitian Trasorra et al. (2009) menunjukkan bahwa value yang 

dipersepsikan oleh pelanggan memiliki hubungan positif dengan loyalitas. 

 

V. PENUTUP 

Hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa sense, feel, dan relate tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan untuk kasus pelanggan Toko Tas 

Kulit Exotic 324. Besaran koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat 

sejumlah faktor lain yang dapat menentukan perubahan loyalitas pelanggan seperti 

customer value. Dengan demikian, penelitian mendatang hendaknya menambahkan 

faktor lain seperti customer value sebagai prediktor loyalitas pelanggan. 
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