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ABSTRACT 

Experiential marketing may have advantages in some situations, including 

preventing decline in the brand, to differentiate products with competitors products, to 

create the image and corporate identity, to promote innovation and lead to a trial, purchase, 

and the most important thing is loyalty. Therefore, experiential marketing is very effective 

for marketers to build brand loyalty through the aspects of sense, feel, think, act and relate. 

Application of marketing experience in the marketing world in Indonesia today is enough to 

play, seen from marketing awards are often organized by various institutions in the domestic 

market. "Arena Bermain X" is a brand or company that tries to offer experiences to children 

through playground service. "Arena Bermain X" is its own award winning "The Best 

Experiential Marketing" in 2009 and 2010 Marketing Award. 

This study uses six variables: sense, feel, think, act, relate and brand loyalty. The 

population for this study is “Arena Bermain X” customers, and samples are taken from only 

100 persons. Calculations and analysis used to determine a direct relationship between the 

independent variables consisted of sense, feel, think, act and relate with the dependent 

variable that is brand loyalty either partially or simultaneously.  

The result of calculation and analysis show that there is a significant, positive and 

unidirectional between each independent variable (sense, feel, think, act, and relate) to the 

dependent variable (brand loyalty) either partially or simultaneously. Also found that 

consumers "Arena Bermain X" is at the most satisfied buyers. 

 

Keywords: experiential marketing, sense, feel, think, act, relate, brand loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang permasalahan 

Hermawan Kartajaya (2008) dalam bukunya New Wave Marketing menyatakan bahwa 

terdapat berbagai macam perubahan dalam dunia marketing yang bermuara pada lahirnya 

sebuah pendekatan marketing yang baru. Pendekatan marketing yang bersifat vertikal, top-

down, dan one-to-many akan digantikan oleh pendekatan yang bersifat horizontal, bottom-up 

dan peer-to-peer, serta many-to-many. Pendekatan tersebut menuntut marketer untuk bisa 

lebih efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program 

pemasarannya. 

Pendekatan pemasaran yang baru juga diungkapkan oleh Bernd H. Schmitt (1999), 

seorang profesor dari Columbia University, dalam bukunya yang berjudul “Experiential 

Marketing; How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, and Relate to Your Company 

and Brands“, yaitu experiential marketing. Dalam experiential marketing ditekankan pada 

produk, komunikasi, dan kampanye pemasaran yang menggugah indera, menyentuh hati, 

dan menstimulasi pikiran konsumen dan menawarkan suatu pengalaman yang berbeda dari 

yang lainnya. Schmitt (1999) mengatakan adanya pergeseran pendekatan pemasaran 

tradisional ke pendekatan pemasaran experiential karena adanya perkembangan tiga faktor 

di dunia bisnis. Yang pertama yaitu, teknologi informasi yang terdapat dimana-mana. 

Kecanggihan teknologi informasi akibat dari revolusi teknologi informasi dapat 

menciptakan suatu pengalaman dalam diri seseorang dan membaginya dengan orang lain 
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dimanapun mereka berada. Misalnya, membaginya dengan media komputer, telepon seluler, 

dan sebagainya. Faktor kedua yaitu melalui kecanggihan teknologi informasi tersebut, 

keunggulan mengenai merek dapat tersebar luas melalui berbagai media dengan cepat dan 

global sehingga brand atau merek sebagai pemegang kendali pada suatu produk atau jasa 

kini tidak lagi merupakan sekelompok karakter fungsional saja tetapi lebih berarti sebagai 

alat pencipta experience bagi konsumen. Dan faktor terakhir ialah komunikasi dan 

banyaknya hiburan yang ada dimana mana yang mengakibatkan semua produk dan jasa saat 

ini cenderung bermerek dan jumlahnya sangat banyak. Hal itu oleh pemasar dapat dijadikan 

bentuk komunikasi dan hiburan yang dapat menciptakan experience bagi konsumen. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jack Morton Worldwide (A leading 

experiential marketing agency) pada bulan Januari 2004 mengenai experiential marketing, 

mengungkapkan bahwa konsep experiential marketing ternyata lebih disukai dan 

mempengaruhi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian aktual daripada bentuk 

konsep marketing lainnya. Menariknya, konsumen menginginkan bahwa sebuah produk atau 

merek harus dapat melakukan komunikasi atau menyampaikan pesan produknya terhadap 

konsumen dengan memberikan sebuah kesempatan untuk melihat dan merasakan atau 

mengalami produk tersebut oleh konsumen itu sendiri, baik dalam sebuah event maupun 

toko (store). Menurut hasil survey tersebut juga mengungkapkan bahwa interaksi personal 

antara penjual dan konsumen yang didasarkan pada konsep experiential marketing hasilnya 

akan lebih efektif terhadap penjualan produk. 

Schmitt (1999) mengatakan bahwa experiential marketing dapat mempunyai keuntungan 

pada beberapa situasi termasuk mencegah penurunan merek, untuk membedakan produk 

dengan produk kompetitor, untuk menciptakan image dan merupakan identitas dari 
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perusahaan, untuk mempromosikan inovasi dan menyebabkan percobaan, pembelian, dan 

hal yang paling penting adalah loyalitas. Oleh karena itu, ia mengungkapkan bahwa 

experiential marketing sangat efektif bagi pemasar untuk membangun brand loyalty melalui 

aspek-aspek sense, feel, think, act dan relate. 

Schmitt (1999) menjelaskan, Sense didefinisikan sebagai usaha penciptaan pengalaman 

yang berkaitan dengan panca indera melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan bau. 

Kemudian, Feel timbul sebagai hasil dari kontak dan interaksi yang dikembangkan badan 

usaha sepanjang waktu. Feel dapat menarik, mempengaruhi hati pelanggan melalui perasaan 

(moods) dan emosi (emotions) dari dalam diri masing-masing individu. Feel disini dapat 

ditampilkan melalui ide, kesenangan dan reputasi akan pelayanan terhadap pelanggan. 

Selanjutnya, Think digambarkan sebagai tindakan yang meliputi creative dan cognitive. 

Maksudnya adalah pemasaran think menuntut kecerdasan dengan tujuan menciptakan 

pengalaman kognitif dan pemecahan masalah dengan melibatkan pelanggan secara kreatif. 

Berikutnya, Act dijelaskan sebagai kegiatan menciptakan pengalaman pelanggan yang 

berhubungan dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, dan gaya hidup jangka panjang serta 

pengalaman-pengalaman yang terjadi sebagai hasil dari interaksi dengan orang lain. Dan 

terakhir ia menjelaskan bahwa relate merupakan pengembangan dari sensations, feelings, 

cognitions, dan actions kemudian menghubungkan dirinya sendiri dengan keadaan sosial, 

gaya hidup, dan budaya yang dapat merefleksikan merek tersebut. 

Penerapan experiential marketing dalam dunia marketing di Indonesia pada saat ini 

sudah cukup berperan, hal ini terlihat dari ajang Marketing Award 2008, yang 

diselenggarakan oleh majalah Marketing. Dalam nominasi kompetisi marketing tersebut 

terdapat kategori perusahaan yang menerapkan experiential marketing. Demikian juga 
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dalam The MarkPlus Conference 2008, aspek experiential juga dibahas dalam acara 

tersebut. 

Sigit Kurniawan (2010) berpendapat dalam tulisannya pada majalah Marketing, Arena 

Bermain X adalah brand atau perusahaan yang mencoba menawarkan experiential kepada 

anak-anak melalui jasa arena bermainnya. Kemasan produk Arena Bermain X disesuaikan 

dengan kategorinya, yakni anak-anak (4-15 tahun) dan orangtua sebagai pendamping 

mereka. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang menyamai strategi Arena Bermain X dalam 

menggarap experiential marketing ini. 

Andhie Saad (2010), Chief Executive Officer dari Arena Bermain X tersebut 

mengatakan, “Kami mengusung apa yang disebut revolutionary marketing yang berbeda 

dengan marketing konvensional seperti iklan biasanya. Dalam marketing konvensional, 

pelanggan tidak terlalu dilibatkan secara langsung. Tapi, sekarang kami melibatkan 

sepenuhnya pelanggan dengan brand yang sedang dipromosikan”. Hal tersebut menegaskan 

bahwa Arena Bermain X telah menjalankan dan mendukung proses perubahan paradigma 

yang terjadi pada dunia marketing yang sesuai dengan ciri-ciri dari pendekatan experiential 

marketing. 

Andhie menambahkan bahwa sebagai pangsa pasar dari Arena Bermain X, anak-anak 

mungkin sudah mengenal beberapa brand seperti cokelat, biskuit Mayora, bank BCA, dan 

sebagainya. Di arena bermain ini, mereka benar-benar dipertemukan siapa sebenarnya 

merek-merek tersebut. Misalnya, anak-anak dilibatkan dalam miniatur pabrik biscuit dan 

mereka bisa bersentuhan langsung dengan apa yang dinamakan tepung terigu. “Bersentuhan 

langsung itu menjadi kuncinya. Ada pengalaman mencium, memegang, 

mengoperasionalkan, dan sebagainya. Itu pengalaman yang kami bagikan pada mereka” 

Analisis Experiential..., Dibya Sasmaya Syahliandra, Ma.-IBS, 2011



paparnya. Andhie juga mengatakan bahwa arena bermain ini mencoba membidik pasar masa 

depan. Hampir seluruh permainan yang ada di arena bermain ini merupakan miniatur dari 

pekerjaan dan produk orang dewasa, seperti menaiki mobil, mengoperasikan pesawat 

terbang, pemadam kebakaran, tukang cat, menjadi polisi lalulintas, mencairkan cek di bank, 

menarik uang dari ATM, membacakan berita di studio TV, mencari dan menulis berita, dan 

sebagainya. “Semua feature product. Saat ini, mereka bukanlah pembeli efektif. Tapi, ini 

investasi ke masa depan mereka. Selain itu, anak-anak merupakan influencer bagi 

orangtuanya. Pada suatu saat nanti ketika mereka dewasa, mereka akan memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dengan mengacu pada merek-merek yang mereka alami sendiri di 

arena bermain ini”, katanya. Arena Bermain X ini sendiri pernah mendapat penghargaan The 

Best Experiential Marketing dalam Marketing Award 2009 dan 2010. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di 

Arena Bermain X tentang pelaksanaan experiential marketing yang dilakukan oleh Arena 

Bermain X sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran agar konsumen loyal dan 

mendapatkan pengalaman yang tidak akan ditemui selain di Arena Bermain X tersebut. Di 

dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : “Analisis Experiential Marketing 

Terhadap Brand Loyalty Pada Arena Bermain X”. 

 

 

 

 

B. Perumusan masalah 
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Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, 

think, act dan relate secara simultan terhadap brand loyalty pada arena bermain X?  

2. Apakah terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, 

think, act dan relate secara parsial terhadap brand loyalty pada arena bermain X? 

 

C. Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh experiential marketing (sense, feel, think, 

act, relate) terhadap brand loyalty pada arena bermain X, dan yang menjadi responden 

adalah orang yang berumur diantara 21-55 tahun yang pernah berkunjung dalam waktu satu 

tahun terakhir (orangtua/pendamping) ke arena bermain X yang peneliti temui di sekitar 

arena bermain X. 

 

D. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari 

sense, feel, think, act dan relate secara simultan terhadap brand loyalty pada arena 

bermain X. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari 

sense, feel, think, act dan relate secara parsial terhadap brand loyalty pada arena 

bermain X.  

  

E. Manfaat penelitian 

Analisis Experiential..., Dibya Sasmaya Syahliandra, Ma.-IBS, 2011



Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan secara teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

bagaimana mengukur brand loyalty dan jenis tingkatannya beserta faktor-faktor 

experiential marketing yang mempengaruhinya.  

2. Kegunaan secara praktis  

a. Bagi para akademisi dan pembaca, diharapkan memberikan khasanah 

perpustakaan dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan dan menambah ilmu manajemen 

pemasaran yang telah dipelajari pada umumnya dan mendalami tentang 

experiential marketing serta pengaruhnya terhadap brand loyalty pada 

khususnya. 

 

 

 

 

 

F. Sistematika penulisan skripsi 

Bab I Pendahuluan  

Uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 
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Bab II Landasan Teoritis  

Uraian mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari pemasaran yang 

berorientasi pada konsumen, experiential marketing, brand dan brand loyalty, 

kemudian hasil pengamatan dari penelitian sebelumnya, gambar rerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, meliputi alat analisis, 

jangka waktu pengumpulan data, penetapan sampel, teknik pengumpulan data 

serta teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Bab IV Analisa dan Pembahasan  

Uraian tentang analisis data dan pembahasannya dengan menggunakan hasil 

temuan di lapangan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

Uraian tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang akan 

menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

Daftar Pustaka 
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan pustaka 

1. Pemasaran yang berorientasi pada konsumen 

Pemasaran menurut Philip Kotler (2008) dalam bukunya manajemen pemasaran adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. Masih dalam sumber yang sama, kemudian Philip Kotler dan Amstrong (2008) 

menambahkan bahwa pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Sementara pemasaran menurut Stanton (2008) adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun 

pembeli potensial. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hermawan Kartajaya (2002) dalam bukunya 

Hermawan Kartajaya on marketing. Definisi marketing (pemasaran) menurutnya adalah 

sebuah konsep strategis yang bertujuan untuk meraih kepuasan yang berkelanjutan bagi 

ketiga stakeholder utama: customer, people dan shareholder. 

Dari definisi-definisi diatas dapat diartikan bahwa pemasaran menitikberatkan pada 

kebutuhan dan kepuasan konsumen, oleh karena itu pemasaran harus menjadi keseluruhan 

sistem dan kegiatan-kegiatan usaha yang berintegrasi dan dilakukan dengan berorientasi 
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kepada konsumen, keinginan dari konsumen, dan harus dipahami serta dipenuhi seefektif 

mungkin. Dan sistem tersebut dapat dimulai dengan sebuah ide tentang sebuah produk baru 

(barang, jasa, ide, orang, atau tempat) dan jangan berhenti sebelum keinginan konsumen 

sepenuhnya dapat terpenuhi (karena akan terus berkembang), di mana kebutuhan berikutnya 

dan tingkat kepuasan akhir diketahui beberapa waktu setelah penjualan dilakukan. 

Lebih dalam mengenai konsep pemasaran, Kotler (2008) menyatakan, “The marketing 

concept holds that the key to achieving organizational goals consists in determining the 

needs and wants of target markets and delivering the desired satisfactions more effectively 

and efficiently than competitors”. Hal ini berarti konsep pemasaran menitikberatkan bahwa 

kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah pada penentuan kebutuhan dan keinginan 

dari pasar sasaran dan pada pemberian kepuasan yang diinginkan dengan lebih efektif dan 

efisien dari pada para pesaing. 

Kemudian definisi konsep pemasaran juga diungkapkan oleh Swastha dan Handoko 

(2000). Mereka berpendapat bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran 

bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, atau 

berorientasi pada konsumen (consumer oriented). Hal ini secara asasi berbeda dengan 

falsafah bisnis yang terdahulu yang berorientasi pada produk (product concept), penjualan 

(sales concept), dan keuangan perusahaan (financial oriented). Apabila orientasi dari konsep 

tersebut bertolak dari produk perusahaan, dan memandang tugas perusahaan adalah 

penjualan dan promosi untuk menstimulir volume penjualan yang menguntungkan, maka 

konsep pemasaran mengajarkan bahwa suatu perusahaan harus dimulai dengan usaha 
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mengenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Kemudian perusahaan 

harus merumuskan dan menyusun suatu kombinasi dari kebijaksanaan produk, harga, 

promosi dan distribusi setepat-tepatnya agar kebutuhan para konsumennya dapat dipenuhi 

secara memuaskan. Selanjutnya Swastha dan Handoko (2007), menyatakan bahwa tiga 

unsur pokok konsep pemasaran tersebut adalah : 

a. Orientasi pada konsumen 

Perusahaan yang benar-benar ingin memperhatikan konsumen harus : 

1. Menemukan kebutuhan pokok (basic needs) dari pembeli yang akan dilayani dan 

dipenuhi. 

2. Menemukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan. 

3. Menentukan produk dan program pemasarannya. 

4. Mengadakan penelitian pada konsumen, untuk mengukur, menilai, dan 

menafsirkan keinginan, sikap serta perilaku mereka. 

5. Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, apakah 

menitikberatkan pada mutu yang tinggi, harga yang murah, atau model yang 

menarik. 

b. Penyusunan kegiatan secara integral (integrated marketing) 

Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap bagian 

dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu jasa yang terkoordinir untuk 

memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat terealisasi. 

c. Kepuasan konsumen (customer satisfaction) 

Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan 

mendapatkan laba, ialah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi. 
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Ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha memaksimalkan kepuasan 

konsumen, tetapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan cara memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep 

pemasaran menekankan pada kepuasan konsumen sebagai tujuan yang harus dicapai. Untuk 

itu pemasar harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen 

dalam memilih suatu produk/merek sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. 

 

2. Experiential Marketing 

a.  Pengertian Experiential Marketing 

Bernd H. Schmitt (1999) menyatakan bahwa esensi dari konsep experiential marketing 

adalah pemasaran dan manajemen yang didorong oleh pengalaman. Oleh karena itu, 

pengertian experiential marketing dibentuk dari pengertian dua kata yang membentuknya 

yaitu experiential dan marketing. Experiential sendiri berasal dari kata experience yang 

berarti sebuah pengalaman. Pengalaman itu sendiri merupakan peristiwa-peristiwa pribadi 

yang terjadi dikarenakan adanya stimulus tertentu (misalnya yang diberikan oleh pihak 

pemasar sebelum dan sesudah pembelian barang atau jasa). 

Definisi lain tentang experience diungkapkan oleh Pine II dan Gilmore (1999). Mereka 

berpendapat bahwa “Experience are event that engage individuals in a personal way”, yang 

berarti pengalaman adalah suatu kejadian yang terjadi dan mengikat pada setiap individu 

secara personal. 
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Pengertian marketing sendiri sebagaimana disebutkan sebelumnya menurut Philip Kotler 

(2008) adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui proses pertukaran. 

Sedangkan pengertian marketing menurut Evans dan Berman (1992), “marketing is the 

anticipation, management and satisfaction of demand through the exchange process”, 

artinya bahwa marketing adalah suatu aktivitas untuk melakukan antisipasi, pengelolaan dan 

pencapaian kepuasan konsumen melalui proses pertukaran.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian experiential 

marketing adalah suatu aktivitas untuk melakukan antisipasi, pengelolaan dan pencapaian 

kepuasan konsumen melalui proses pertukaran yang merupakan peristiwa-peristiwa pribadi 

yang terjadi sebagai tanggapan atau beberapa stimulus. 

Pada akhirnya dalam pandangannya mengenai experiential marketing secara 

keseluruhan, Bernd H. Schmitt (1999) mengatakan : “To define the purpose of marketing in 

terms of need satisfaction; problem solution or benefit delivery is too narrow. The ultimate 

goal of marketing is providing customer with valuable experiences”. Yang berarti tujuan 

dari pemasaran dalam kaitannya dengan kebutuhan akan kepuasan, bukanlah hanya sekedar 

memberikan solusi atas masalah konsumen atau memberikan manfaat yang dibutuhkan. 

Tujuan yang paling utama adalah memberikan valuable experiences atau pengalaman yang 

berharga kepada konsumen.  

Menurut Wikipedia (2010), “Experiential marketing attempts to connect consumers 

with brands in personally relevant and memorable ways. Experiential marketing reflects 

a right-brain bias in that it aims to fulfill consumers' aspirations to experience certain 

feelings — comfort and pleasure on the one hand, and avoidance of discomfort and 
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displeasure on the other”. Artinya experiential marketing langsung menghubungkan 

konsumen dengan merek secara personal (pribadi atau eksklusif) dan membuat 

konsumen mengingatnya (masuk ke dalam memori konsumen sebagai pengalaman). 

Experiential marketing memanfaatkan efek otak kanan untuk mencapai tujuan yakni 

memberikan aspirasi yang kuat terhadap pengalaman yang dirasakan – disatu sisi 

untuk memberikan konsumen rasa nyaman dan puas, dan di sisi lain untuk membuang 

segala perasaan ketidaknyamanan serta ketidakpuasan. 

Dapat disimpulkan bahwa experiential marketing mampu memberikan pengalaman 

yang kuat terhadap produk sehingga dapat menjadi informasi untuk mengambil 

keputusan pembelian. Experiential marketing yang kreatif ketika diaplikasikan dengan 

benar, yang akan memberikan pengaruh yang baik kepada konsumen, mampu 

meningkatkan effectiveness bagi advertiser dan relatif dapat mengurangi biaya untuk 

periklanan tradisional atau teknik marketing. Experiential marketing juga merupakan 

hasil dari pengamatan atau partisipasi didalam kejadian-kejadian dimana peristiwa 

tersebut adalah nyata dan sebenar-benarnya. Dalam hal ini experiential marketing akan 

melibatkan kedua sisi kehidupan manusia yaitu sisi rasional dan sisi emosional. 

 

b. Karakteristik experiential marketing 

Experiential marketing memiliki beberapa karakteristik. Bernd H. Schmitt (1999) 

mengemukakan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi karakteristik dari experiential marketing 

: 

1. Focus On Customer Experiences 
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Berlawanan dengan traditional marketing, experiential marketing berfokus pada 

pengalaman-pengalaman konsumen. Pengalaman (experiences) ini timbul sebagai 

hasil dari proses menghadapi (encountering), menjalani (undergoing), atau 

mengalami (living) suatu kejadian melalui situasi-situasi tertentu. Hal-hal tersebut 

merupakan pemicu atau rangsangan terhadap indera, perasaan, kehendak, dan 

pikiran. Pengalaman juga menghubungkan perusahaan dan merek kepada gaya hidup 

konsumen dan media perilaku konsumen serta alasan pembelian dalam konteks 

sosial yang lebih luas. Pada intinya, experience memberikan nilai-nilai sensory, 

emotional, behavioral, dan relational yang menggantikan nilai-nilai fungsional. 

2. Examining The Consumption Situation 

Berbeda dengan traditional marketing yang mendefinisikan kategori produk dan 

kompetisi secara sempit, pemasar experiential memandang secara lebih luas kepada 

suatu situasi konsumsi dan mempertanyakan produk apa yang cocok untuk situasi 

konsumsi tersebut, serta bagaimana produk-produk ini, kemasan, dan iklan sebelum 

proses konsumsi dapat meningkatkan pengalaman konsumsi terhadap sebuah produk 

atau jasa. Pemasar experiential juga meyakini bahwa kesempatan yang paling besar 

untuk mempengaruhi sebuah eksistensi merek berada selama mengkonsumsi produk 

tersebut. Kebanyakan pemasar tradisional, bagaimanapun juga lebih berfokus pada 

proses persuasif, yaitu bagaimana cara mendapatkan konsumen untuk membeli 

produknya dan hanya menaruh sedikit perhatian terhadap apa yang akan terjadi 

setelah pembelian dilakukan oleh konsumen. 

3. Customers Are Rational and Emotional Animals 
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Bagi seorang pemasar experiential, konsumen merupakan makhluk emosional 

sebagaimana ia juga bertindak rasional. Oleh karena itu, ketika konsumen secara 

teratur memilih menggunakan akalnya, pada saat yang sama hal tersebut juga 

didorong oleh emosinya, karena pengalaman konsumsi (consumption experiences) 

seringkali diarahkan pada pencapaian fantasi, perasaan, dan kesenangan. Ada 

baiknya juga memandang konsumen sebagai binatang, dimana alat-alat fisik dan 

mentalnya yang digunakan untuk menghasilkan sensasi, pemikiran, dan perasaan 

berkembang dan berubah menurut seleksi alam untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh nenek moyangnya. Hal ini, membawa pesan bagi para pemasar 

experiential agar saat ini jangan memperlakukan konsumen hanya sebagai pengambil 

keputusan yang rasional semata. Karena konsumen saat ini, ingin dihibur, 

dirangsang, dipengaruhi secara emosional, dan ditantang secara kreatif. 

4. Methods and Tools Are Eclectic 

Metode dan alat analisa dari experiential marketing bermacam-macam dan beraneka 

segi tidak dibatasi oleh satu pandangan tertentu. Dengan kata lain, experiential 

marketing tidak hanya terikat pada satu metodologi yang ideologis, melainkan lebih 

bersifat eclectic. Artinya bahwa experiential marketing dapat menggabungkan 

berbagai pendekatan lain yang memang sesuai untuk mendapatkan ide-ide yang 

terbaik. 

 

c. Fungsi experiential marketing 

Bernd H. Schmitt (1999) mengemukakan bahwa Experiential marketing dapat 

digunakan secara menguntungkan dalam berbagai situasi, yaitu : 
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1. Membangkitkan kembali merek yang telah menurun 

2. Mendiferensiasikan sebuah produk dari produk para pesaingnya 

3. Menciptakan sebuah image dan identitas bagi perusahaan 

4. Mengembangkan dan mempromosikan inovasi-inovasi 

5. Mendorong atau memotivasi percobaan (trial), pembelian, dan yang terpenting 

adalah konsumsi yang loyal (loyal consumption). 

 

d. Alat ukur experiential marketing 

Menurut Bernd H. Schmitt (1999) penciptaan persepsi emosional pada diri 

pelanggan atau experiential marketing tersebut dapat diukur dengan menggunakan : 

a. Sense/sensory experience 

Sense experience didefinisikan sebagai usaha penciptaan pengalaman yang 

berkaitan dengan panca indera melalui penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan 

bau. Sense experience digunakan oleh badan usaha untuk mendiferensiasikan 

badan usaha dan produknya di pasar, memotivasi pelanggan untuk mau 

membeli produk tersebut, dan menyampaikan value pada pelanggannya. Oleh 

karena itu sense dapat dikelompokan menjadi tiga 3 buah strategic objectives, 

yaitu :  

1. Sense experience sebagai diferensiator. Sense experience dapat 

mendiferensiasikan badan usaha dan produknya dipasar dengan cara 

menampilkan suatu identitas atau ciri yang tampak melalui stimulus. Untuk 

dapat menstimulus sense dari pelanggan ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan. Pertama adalah dengan memberikan perhatian dan 
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menjadikan informasi agar menjadi lebih menarik daripada biasanya. 

Informasi tersebut dapat memperoleh perhatian yang lebih melalui musik, 

warna, atau tampilannya. Kedua adalah dengan memberikan informasi-

informasi dari masa lalu yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh 

pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi yang baru. Bernd H. 

Schmitt (1999) menyatakan ada empat hal penting yang dapat menunjukkan 

ciri atau identitas dari suatu produk. Keempat hal tersebut adalah properties 

(meliputi bangunan, pabrik, kantor, dan mesin-mesin pabrik), products 

(meliputi aspek panca indera dari bentuk fisik produk dan aspek utama dari 

jasa), presentation (meliputi pengemasan atau segala sesuatu yang memiliki 

kaitan secara langsung dengan produk dan jasa yang diberikan), dan 

publications (meliputi brosur, promosi, dam periklanan).  

2. Sense experience sebagai motivator. Sense experience dapat memotivasi 

pelanggan untuk mencoba produk dan membelinya. Sense experience 

sebagai motivator memiliki prinsip yang berbeda untuk diterapkan pada 

tiga level : Pertama adalah across modalities. Pada level ini kunci utamanya 

adalah penggunaan multimedia, yaitu bagaimana kombinasi terbaik dari 

penampilan, pendengaran, dan penciuman dalam menyampaikan informasi. 

Kedua adalah across expros. Kesan yang timbul adalah berhubungan dengan 

tingkat konsisten elemen yang berkaitan dengan penca indera. Dan ketiga 

adalah across space and time. Pada level ini kunci utamanya adalah cognitive 

consistency/sensory variety. Cognitive consistency adalah mengacu pada 
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pemahaman intelektual terhadap ide pokok yang meliputi gaya, tema, 

slogan, warna, orang yang digunakan dalam iklan, pencahayaan, dan 

struktur organisasi.  

3. Sense experience sebagai value provider. Sense experience dapat menyediakan 

value yang unik pada pelanggan. Untuk itu badan usaha harus dapat 

memahami tipe dari sense yang diinginkan oleh pelanggan.  

Tujuan yang ingin dicapai dari sense marketing adalah menggabungkan 

komponen-komponen yang berkaitan dengan panca indera (primary attribute, 

styles, dan themes) sebagai bagian dari sense strategies (cognitive 

consistency/sensory variety).  

b. Feel/affective experience  

Feel experience adalah strategi dan implementasi untuk memberikan pengaruh 

merek kepada pelanggan melalui komunikasi (iklan), produk (kemasan atau 

isinya), identitas produk (co-branding), lingkungan badan usaha, web-site, atau 

orang-orang yang menawarkan produk (pameran). Supaya dapat sukses dalam 

feel experience maka badan usaha memerlukan suatu pemahaman yang jelas 

tentang cara menciptakan perasaan pelanggan melalui consumption experience 

(pengalaman konsumsi) karena feel experience tersebut timbul sebagai hasil 

dari kontak dan interaksi yang dikembangkan badan usaha sepanjang waktu 

(Bernd H. Schmitt, 1999).  

Consumption experience dapat menggerakkan imajinasi pelanggan karena 

pengalaman yang dirasakan itu akan mempengaruhi dan dapat membantu 
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pelanggan dalam membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Feel 

experience dapat menarik, mempengaruhi hati pelanggan melalui perasaan 

(moods) dan emosi (emotions) dari dalam diri masing-masing individu. Feel 

experience disini dapat ditampilkan melalui ide, kesenangan dan reputasi akan 

pelayanan terhadap pelanggan. Pengalaman dapat menjadi suatu ide pemasaran 

yang mempengaruhi secara efektif dengan cara memahami secara mendalam 

terhadap emosi dan suasana hati. Dalam Consumption situation, interaksi Face 

to face sangat penting dalam mendiskusikan sesuatu hal, pelanggan akan 

mempunyai perasaan (feelings) yang semakin kuat terhadap orang lain. Sebagai 

contoh nya jasa perbaikan, konsultasi, jasa travel dan rumah sakit, yang 

semuanya itu menerapkan interaksi face to face. Perasaan (emotions) yang kuat, 

baik itu perasaan yang baik maupun buruk akan terlihat dalam interaksi 

tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan feel experience adalah untuk menggerakkan 

stimulus emosional seperti melalui events (kejadian yang terjadi), agents (orang-

orang atau institusi, situasi), dan objects sebagai bagian dari feel strategies 

untuk mempengaruhi emosi dan suasana hati.  

c. Think/creative cognitive experience 

Think experience adalah tindakan yang meliputi creative dan cognitive 

maksudnya adalah pemasaran think menuntut kecerdasan dengan tujuan 

menciptakan pengalaman kognitif dan pemecahan masalah dengan melibatkan 

pelanggan secara kreatif.  
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Menurut ahli psikologi yaitu J.P Guilford (1982), setiap orang menggunakan 2 

tipe pola berpikir yang berbeda, yakni convergent dan divergent thinking. 

Konsep ini berkenaan dengan perbedaan cara pengoperasian, yaitu terbatas 

dengan memusatkan pikiran sampai menemukan solusi, atau memperluas 

pikiran dengan memusatkan pikiran dengan beberapa petunjuk. Kreativitas 

mencakup convergent dan divergent. Convergent thinking adalah menganalisis 

pemikiran atau peluang untuk memecahkan masalah rasional dengan baik. 

Tetapi secara sistematis, analisis yang baik dari sebuah masalah dapat 

memenuhi syarat seperti convergent thinking, dengan menggunakan aturan-

aturan untuk memecahkan sebuah masalah. Divergent thinking adalah keadaan 

bebas, tidak terikat pada aturan dan sering lebih banyak menguntungkan. 

Divergent thinking termasuk pada kelancaran persepsi (contoh: kemampuan 

untuk memberikan ide), flexibility (contoh: kemampuan untuk menukarkan 

persepsi dengan mudah), originality (contoh: kemampuan untuk membuat ide 

yang tidak biasa).  

Kunci utama dari think marketing adalah Concentration dan Attention. 

Concentration adalah uraian dari pemikiran dimana konsumen fokus untuk 

memberikan masukan yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

konsumen. Attention yaitu uraian dari pemikiran pada waktu individual sangat 

penuh perhatian untuk memberikan masukan secara detail dan berbeda dari 

badan usaha sejenis lainnya. Think marketing ini cocok apabila diterapkan 

untuk produk atau jasa yang bervariasi. Think marketing mangacu pada feature, 
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focused, value, quality, dan growth. Think experience ditampilkan melalui 

inspirational, high technology, surprise. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

think experience, adalah :  

1. Surprise. Surprise adalah penyimpangan dari harapan. Surprise merupakan 

dasar yang penting dalam memikat hati pelanggan untuk dapat berpikir 

secara kreatif. Surprise dapat timbul sebagai akibat jika pelanggan merasa 

mendapatkan sesuatu melebihi dari apa yang mereka minta atau harapkan 

sehingga mereka merasa terpuaskan.  

2. Intrique. Intirque melebihi surprise. Jika surprise adalah tentang 

penyimpangan dari harapan (yakni hasil dari pemikiran “di dalam kotak”), 

maka intrique adalah pemikiran yang mencapai “keluar kotak”. Intrique 

tergantung dari tingkat pengetahuan, hal yang menarik bagi pelanggan, atau 

pengalaman yang sebelumnya pernah dialami oleh masing-masing 

individunya.  

3. Provocation. Provocation sifatnya adalah menciptakan suatu kontroversi 

atau kejutan. Provocation dapat menimbulkan ketidaksopanan, perasaan 

aggressive, dan bahkan dapat mengandung resiko yang cukup tinggi. 

Tujuan yang ingin dicapai dari think experience adalah menciptakan pemikiran 

kreatif dari pelanggan melalui kombinasi dari surprise, intrique, dan 

provocation. 

d. Act/physical experience and entitle lifestyle 
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Act experience adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang berhubungan 

dengan tubuh secara fisik, pola perilaku, dan gaya hidup jangka panjang serta 

pengalaman-pengalaman yang terjadi sebagai hasil dari interaksi dengan orang 

lain. Act experience meninggalkan sensation, affect, dan cognations.  

Tujuan yang ingin dicapai dari act marketing adalah untuk meningkatkan 

physical experience, memberikan kesan terhadap pola perilaku gaya hidup, serta 

memperkaya pola interaksi sosial melalui strategi yang dilakukan.  

e. Relate/social identity experience 

Relate experience ini merupakan pengembangan dari sensations, feelings, 

cognitions, dan actions kemudian menghubungkan dirinya sendiri dengan 

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

tersebut. 

Relate experience terdiri dari aspek-aspek pemasaran sense, feel, think, dan act. 

Pada umumnya relate experience dihubungkan dengan social influence 

(pengaruh sosial), social roles (peraturan sosial), kin relations (hubungan sanak 

famili), cultural values ( nilai budaya ), group membership (keanggotaan dalam 

kelompok), brand communities (komunitas merek), social identity (identitas 

sosial), social categorization (kategori sosial).  

Tujuan yang ingin dicapai dengan relate marketing adalah untuk 

menghubungkan pelanggan tersebut dengan budaya dan lingkungan nya. 
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3. Brand 

Kotler dan Amstrong (2006) mengemukakan “Brand is a name, term, sign, symbol or 

design or combination of these, that identifies the maker or seller of a product or service”. 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumen melihat merek sebagai bagian 

penting dari sebuah produk, dan merek dapat menambah nilai suatu produk. 

Sedangkan Gates (2000) mengatakan bahwa merek adalah salah satu faktor terpenting 

bagi keberhasilan penguasaan pasar. Tidak heran jika banyak produsen dan pengusaha yang 

rela menghabiskan miliaran rupiah untuk berpromosi. Semua barang atau jasa pada dasarnya 

dikaitkan dengan merek, seperti Coca-cola, FedEx dan lain-lain. Suatu merek adalah label 

yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberi 

warna pada produk atau jasa. 

Susanto (1997) mengemukakan bahwa merek adalah pengait ingatan terhadap suatu 

merek tersebut yang mewakili citra tertentu dalam benak konsumen tentang merek itu 

sendiri. Secara umum terdapat 2 hal yang akan dicapai dengan pemberian merek. Pertama 

adalah pengukuran identitas. Layaknya seorang manusia, produk perlu diberi nama dan 

kepribadian. Kepribadian ini dibangun melalui upaya komunikasi pemasaran maupun 

kegiatan public relation. Kedua, dengan adanya nama, suatu produk dapat memiliki posisi 

yang tegas dalam persaingan. 

Menurut Keller (2003), brand dapat diartikan sebagai asal atau sumber dari suatu produk 

atau pembeda sebuah produk dari produk lainnya. Karenanya pengertian brand berbeda 

dengan produk. Keller mengemukakan “produk meliputi benda-benda fisik, jasa layanan, 

toko eceran, bisnis online, namun pada brand dapat ditambahkan dimensi yang menjadi 

pembeda dari produk-produk lain yang didesain untuk memenuhi kebutuhan yang sama”. 
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Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa brand atau merek 

merupakan suatu janji atau identitas atau kepribadian atau label yang mewakili keseluruhan 

citra dari suatu produk/jasa sebagai bentuk komitmen perusahaan dan komunikasi 

pemasaran yang berfungsi untuk pengait ingatan dalam benak konsumen serta menjadi tolak 

ukur dalam menentukan posisi bagi persaingan dengan produk/jasa milik pesaing. 

 

4. Brand Loyalty 

a. Pengertian Brand Loyalty 

“Brand loyalty dari sekelompok pelanggan seringkali merupakan inti dari brand equity” 

(Aaker, 1991). Apabila pelanggan tidak tertarik pada mereka, tapi membeli karena 

karakteristik produknya, harga, dan kenyamanan dengan sedikit memperdulikan merek, 

maka berarti kemungkinan brand equity kecil. Sebaliknya, apabila para pelanggan 

melanjutkan untuk membeli merek yang sama kendati dihadapkan pada para competitor 

yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dari segi harga dan 

kepraktisannya, berarti ada nilai yang amat besar dalam merek tersebut, atau brand equity 

kuat. Hal tersebut di dukung oleh Moisescu (2007) yang menyatakan, “brand loyalty 

represents the core of a brand’s equity.” Jadi, brand loyalty mempresentasikan inti dari 

brand equity. Itulah sebabnya, brand loyalty menjadi andalan setiap perusahaan untuk 

memenangkan persaingan bisnis. 

Menurut Peter dan Olson (2003), “Brand loyalty is an intrinsic commitment to 

repeatedly purchase a particular brand.” Maksudnya, brand loyalty (kesetiaan merek) 

adalah komitmen hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang istimewa. Sementara 

menurut The American Marketing Asociation (2007), “Brand loyalty is the degree to which 
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consumer consistenly purchases the same brand within a product class”. Definisi tersebut 

menjelaskan bahwa brand loyalty adalah tingkat konsistensi pelanggan membeli merek yang 

sama dalam suatu kelas produk. Dengan demikian inti dari brand loyalty adalah membeli 

ulang (repurchases) suatu merek yang sama suatu produk secara konsisten. Namun 

demikian, pembeli ulang yang bagaimana yang dapat dikatakan loyal, berikut dikutipkan 

pendapat Oliver (1999) yang menyatakan, “loyalty is a deeply held commitment to rebuy a 

preferred product/service consistently in the future, despite situational influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior”. Maksudnya, loyalitas 

adalah komitmen yang mendalam untuk melakukan pembeli ulang suatu produk/pelayanan 

yang disukai secara konsisten di waktu yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Jadi, 

pembelian rutin atau pembelian ulang secara konsisten di waktu akan datang yang 

dimaksudkan di sini terjadi walaupun ada pengaruh dari luar yang berpotensi menyebabkan 

perubahan perilaku, misalnya promosi dari perusahaan pesaing. 

Durianto (2001) mengatakan, “Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada sebuah merek”. Kemudian Aaker (1991) juga menjelaskan bahwa “brand 

loyalty sudah lama menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, merupakan suatu ukuran 

keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek”. Hal ini mencerminkan bagaimana 

seseorang pelanggan mungkin akan beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut 

membuat suatu perubahan, baik dalam harga atau dalam unsur-unsur produk. Apabila brand 

loyalty meningkat, kerentanan kelompok pelanggan dari serangan kompetitif bisa dikurangi. 

Ini merupakan satu indikator dari brand equity yang nyata-nyata terkait dengan laba (profit) 

masa depan, karena brand loyalty secara langsung ditafsirkan sebagai penjualan masa depan. 
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Ditambahkan oleh Moisescu (2007) bahwa pelanggan dapat menyatakan loyalitasnya 

terhadap merek dengan beberapa cara, yaitu: memilih untuk tetap bersama provider, 

meningkatkan jumlah pembelian atau frekuensi pembelian, meningkatkan pendapatan 

penggunaan merek, dan pelanggan juga dapat menjadi advokat (pembela) merek bila orang 

lain merendahkannya, serta memainkan peranan pengambilan keputusan pembelian kepada 

orang-orang lain. 

 

b. Fungsi Brand Loyalty 

“Pelanggan yang loyal pada merek, umumnya akan melanjutkan/melakukan pembelian 

merek tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek produk pesaing yang 

menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudut atribut 

yang ada” (Durianto, 2001). Apabila banyak pelanggan dari suatu merek masuk dalam 

kategori ini, berarti merek tersebut memiliki brand equity yang kuat, yang pada akhirnya 

akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang, demikian juga sebaliknya. Itulah 

sebabnya, brand loyalty perlu dikelola dengan benar agar dapat memberikan kontribusi 

positif kepada perusahaan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan yang benar dari suatu strategi pemasaran akan membuat 

brand loyalty menjadi aset strategis bagi perusahaan. “Beberapa potensi yang dapat 

diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan, yaitu reduced marketing costs, trade 

leverage, attracting new customers, dan provide time to respond to competitive threats” 

(Aaker, 1991). 

Durianto (2001) menjelaskan keempat potensi atau fungsi brand loyalty bagi perusahaan 

tersebut yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Reduced marketing cost (Mengurangi biaya pemasaran) 

Brand loyalty berkaitan dengan pengurangan biaya pemasaran. Biaya pemasaran 

akan lebih murah terutama dalam mempertahankan pelanggan yang ada 

dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi, biaya 

pemasaran akan menjadi kecil jika brand loyalty meningkat. Ciri yang paling 

nampak dari jenis pelanggan ini adalah pelanggan yang membeli suatu produk 

dengan harga yang murah. 

2. Trade leverage (Meningkatkan perdagangan) 

Loyalitas pelanggan yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan 

perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara (distributor) pemasaran. Dapat 

disimpulkan bahwa konsumen dalam membeli suatu merek didasarkan atas 

kebiasaan konsumen selama ini. Semakin biasa konsumen membeli suatu produk, 

maka semakin tinggi frekuensi pembelian konsumen tersebut, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan penjualan produk suatu perusahaan. 

3. Attracting new customers (Menarik pelanggan baru) 

Banyaknya pelanggan yang merasa puas dan suka pada merek tertentu, maka akan 

menimbulkan perasaan yakin atau percaya pada calon pelanggan lain untuk 

mengkonsumsi merek tertentu tersebut. Di samping itu, pelanggan yang puas 

umumnya akan merekomendasikan merek yang pernah/sedang dikonsumsi kepada 

teman/kerabat dekatnya, sehingga akan menarik pelanggan baru. 

4. Provide time to respond to competitive threats (Memberi waktu untuk dapat 

merespon ancaman pesaing) 
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Brand loyalty akan memberikan waktu pada perusahaan untuk merespon gerakan 

pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk baru dan unggul, maka 

pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan untuk 

memperbaharui (mengembangkan) produk yang dihasilkan dengan cara 

menyesuaikan atau mengadakan inovasi untuk dapat mengungguli produk baru 

pesaing. 

 

c. Tingkatan brand loyalty 

Teori dasar dari tingkatan brand loyalty pertama kali dikemukakan oleh Aaker (1991). 

Aaker menyatakan ada lima tingkatan brand loyalty, yaitu switcher/price sensitive (no brand 

loyalty), habitual buyer (no reason to change), satisfied buyer (with switching cost), likers 

the brand (considers it a friend), dan committed buyer.  Dimana setiap tingkatan brand 

loyalty tersebut mewakili tantangan pemasran yang berbeda, dan mewakili juga tipe aset 

yang berbeda dalam mengelola dan mengeksploitasinya. Artinya, setiap perusahaan 

hendaknya menerapkan strategi pemasaran yang berbeda, berdasarkan tingkatan brand 

loyalty dari merek yang dipasarkan. 

Lima tingkatan brand loyalty di atas secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Aaker, 1996): 

1. Switcher/price sensitive (Konsumen yang suka berpindah-pindah) 

Tingkat pertama atau paling dasar dari piramida brand loyalty adalah Switcher/price 

sensitive. Pelanggan yang masuk pada tingkat Switcher memiliki perilaku sering 

berpindah-pindah merek, yang disebabkan faktor harga. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pelanggan tersebut sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek-
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merek yang dikonsumsi. Pada tingkatan ini, merek apapun yang dikonsumsi oleh 

pelanggan dianggap memiliki peranan yang sangat kecil dalam keputusan pembelian 

yang dilakukan. Ciri yang paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah membeli 

suatu produk karena harga yang murah atau atau karena faktor intensif lain. 

Pelanggan yang sering berganti-ganti merek dapat juga dikarenakan tidak 

berhasilnya perusahaan penghasil merek produk menerapkan switching barrier. 

Menurut Fornel (1992), “switching barrier (rintangan pegalihan), yaitu suatu 

cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat pelanggan merasa enggan, 

rugi, atau bila perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk berganti pemasok lain 

(vendor, store, etc.)”. Dari sudut pandang pelanggan, switching barrier dapat berupa 

biaya pencairan, biaya transaksi, biaya pembelajaran, potongan harga khusus bagi 

pelanggan yang loyal, kebiasaan pelanggan, biaya emosional, usaha-usaha kognitif, 

serta risiko finansial, sosial, dan psikologi. Apabila besarnya biaya-biaya tersebut 

dipandang oleh konsumen tidak terlalu besar, maka konsumen akan berganti kepada 

merek produk pesaing/kompetitor. Itulah sebabnya, perusahaan harus dapat 

menerapkan switching barrier untuk menghalangi pelanggan pindah ke merek 

pesaing. 

2. Habitual buyer (Konsumen yang membeli karena kebiasaan) 

Tingkat kedua dari piramid  brand loyalty adalah habitual buyer. Habitual behavior 

merupakan aktivitas rutin konsumen dalam membeli suatu merek produk, meliputi 

proses pengambilan keputusan pembelian dan kesukaan terhadap merek produk 

tersebut (Horizon & Maylina, 2003). Proses pengambilan keputusan pengambilan 

dalam arti dapat memakan waktu yang lama atau relatif pendek. Sedangkan 
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kesukaan adalah sikap konsumen atas produk yang dikonsumsi. Pelanggan yang 

loyal pada merek tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat 

keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan pelanggan sudah memiliki pengalaman 

yang baik dengan merek yang pernah dikonsumsi. Sebaliknya pelanggan yang tidak 

loyal pada merek membutuhkan waktu yang lama untuk membuat suatu keputusan 

pembelian. Pelanggan masih memerlukan waktu untuk menimbang-nimbang kualitas 

produk, harga, dan kemungkinan-kemungkinan yang buruk, yang akan diterima 

apabila mengkonsusmi merek-merek baru.  

Pelanggan yang berada pada tingkatan habitual buyer di dalam piramida brand 

loyalty dapat dikatagorikan sebagai pelanggan yang puas dengan merek produk yang 

dikonsumsi atau setidaknya pelanggan tidak mengalami ketidak puasan dalam 

mengkonsusmi merek tersebut. Pada tingkatan ini, pada dasarnya tidak didapati 

alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk membeli produk yang lain 

atau berpindah merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya 

maupun berbagai pengorbanan lain. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan dalam 

membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan pelanggan selama ini. Itulah 

sebabnya, perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas produk untuk membuat 

pelanggan puas, dan menjadi terbiasa mengkonsumsi merek yang memiliki kualitas 

tersebut. 

 

 

 

3. Satisfied buyer (Konsumen yang puas dengan pembelian yang dilakukan)  
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Tingkat ketiga dari piramida brand loyalty adalah Satisfied buyer. ‘’Pada saat ini, inti 

dari kegiatan pemasaran adalah meningkatkan keputusan pelanggan’’ (Barnes, 

2003). Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan tentu akan berusaha membuat 

kepuasan pelanggan meningkat, agar pelanggan menjadi loyal dan pada akhirnya 

dapat menguntungkan. Pada hakikatnya, customer satisfaction adalah reaksi emosi 

jangka pendek, sebagai mana yang dikatakan oleh Lovelock dan Wright (2002), 

‘’customer satisfaction’’ Hal ini berarti, apabila pada saat ini pelanggan tersebut 

akan senantiasa merasa puas dengan produk/pelayanan yang pernah dikonsumsi. 

Jadi, customer satisfaction adalah masalah perusahaan dan waktu yang relatif 

pendek, bukan untuk waktu jangka panjang. Itulah sebabnya, setiap perusahaan harus 

terus menerus memuaskan semua pelanggan agar dapat memenangkan persaingan 

bisnis yang sangat ketat dewasa ini.  

Pada tingkatan Satisfied buyer, pelanggan suatu merek masuk dalam kategori puas 

bila pelanggan mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin saja 

memindah pembelian ke merek lain dengan menanggung switching  cost (biaya 

peralihan) yang terkait dengan waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat dengan 

tindakan pelanggan beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli yang 

masuk dalam tingkat loyalitas ini, maka para pesaing perlu mengatasi biaya 

peralihan yang harus ditanggung oleh pembeli yang masuk dengan menawarkan 

berbagai manfaat yang cukup besar sebagai kompensasi. Dengan demikian, 

perusaaan harus dapat meningkatkan kualitas produk untuk membuat pelanggan 

puas, dan menerapkan switching barrier untuk menghalangi pelanggan pindah ke 

merek pesaing. 
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4. Liking of the brand (Menyukai merek)  

Tingkat keempat dari piramida brand loyalty adalah liking of the brand. Liking of the 

brand yaitu tingkat kesukaan pelanggan pada suatu merek meliputi keterikatan dan 

pengalaman (Horizon & Maylina, 2003). Adapun yang dimaksud dengan 

keterikatan, yaitu hanya menggunkan atau mengkonsumsi sesuatu produk walau 

harga produk sejenis lain lebih murah. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pengalaman, yaitu perasaan senang dan nyaman dengan pengalaman menggunakan 

produk yang dikonsumsi.  

Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan-perasaan hormat atau bersahabat 

dengan suatu merek membangkitkan kehangatan dalam perasaan pelanggan. Akan 

sulit bagi merek lain untuk dapat menarik pelanggan yang sudah mencintai merek 

hingga pada tahapan ini. Pelanggan dapat saja sekedar suka pada suatu merek dengan 

alasan yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya  melalui persepsi dan kepercayaan 

yang terkait dengan atribut merek. Ukuran dari rasa suka tersebut dapat dicerminkan 

dengan kemampuan untuk membayar dengan harga bukan merupakan penentu 

keputusan pembelian konsumen. 

Pelanggan yang masuk dalam kategori loyalitas liking of the brand merupakan 

pelanggan yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini 

dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka pelanggan bisa saja 

didasari oleh asosiasi (hubungan) yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman 

dalam penggunaan sebelumnya, baik yang dialami pribadi maupun oleh kerabat atau 

pun disebabkan oleh perceived quality (persepsi kualitas) yang tinggi. Meskipun 

demikian sering kali rasa suka ini merupakan suatu perasaan yang sulit diidentifikasi 
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dan ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik. 

Itulah sebabnya, perusahaan harus dapat menciptakan komunikasi pemasaran yang 

efektif dengan para pelanggannya, agar pelanggan tidak lagi menggunakan logika 

untuk menentukan keputusan pembeliannya, melainkan dengan emosionalnya. 

5.  Committed buyer (Konsumen yang komit terhadap merek produk yang dibeli) 

Tingkat kelima piramida brand loyalty adalah committed buyer. Aaker (1991) 

memberikan definisi komitmen yaitu kepercayaan bahwa produk yang dikonsumsi 

mampu melahirkan komunikasi dan interaksi di antara pelanggan yang ada. Dalam 

suatu merek yang kuat terdapat pelanggan yang memiliki komitmen dalam jumlah 

yang besar. Kesetiaan pelanggan akan timbul bila ada kepercayaan dari pelanggan 

terhadap merek produk yang dikonsumsi, shingga ada komunikasi dan interaksi di 

antara pelanggan, yaitu dengan membicarakan produk yang dikonsumsi tersebut. 

Merek dengan brand equity yang tinggi atau kuat akan memiliki sejumlah besar 

pelanggan yang setia dengan segala bentuk komitmennya. Salah satu indikator kunci adalah 

jumlah interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan produk tersebut. Kesukaan 

pelanggan terhadap suatu merek akan mendorong pelanggan untuk membicarakan merek 

tersebut kepada pihak lain, baik dalam taraf sekedar menceritakan mengenai alasan 

pembelian pelanggan terhadap merek tersebut atau bahkan tiba pada taraf merekomendaikan 

kepada orang lain untuk mengkonsumsi merek tersebut. Indikator lain adalah sejauh mana 

tingkat kepentingan merek tersebut bagi seseorang berkenaan dengan aktivitas dan 

kepribadian pelanggan, misalnya manfaat atau kelebihan yang dimiliki dalam kaitan dengan 

penggunaan. 
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Pada tahapan loyalitas committed buyer pelanggan merupakan pelanggan setia (loyal). 

Pelanggan memiliki suatu kebanggan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek 

tersebut menjadi sangat penting bagi pelanggan dipandang dari segi fungsi maupun sebagai 

suatu ekspresi mengenai siapa sebenarnya diri pelanggan. Pada tingkatan ini, salah satu 

aktualisasi loyalitas pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. 

Tingkatan atau hirarki brand loyalty yang disebutkan di atas, mulai dari switcher (tingkat 

yang paling rendah dengan proporsi yang paling besar), habitual buyer, satisfied buyer, 

liking of the brand, hingga committed buyer (tingkat paling tinggi dengan porsi yang paling 

kecil) adalah sangat sesuai bagi merek dengan brand equity yang lemah. Sebaliknya bagi 

merek dengan brand equity yang kuat, maka tingkatan atau hirarki brand loyalty dimulai 

dari switcher (tingkat yang paling rendah dengan proporsi yang paling kecil), habitual 

buyer, satisfied buyer, liking of the brand, hingga committed buyer (tingkat paling tinggi 

dengan proporsi yang paling besar). 

 

 

Committed buyer 

Liking of the brand 

Satisfied buyer 

Habitual buyer 

Switcher 

 

Gambar 2.1 Piramida Tingkatan Brand Loyalty (bagi merek dengan brand equity yang lemah) 

Sumber : Managing Brand Equity oleh David A. Aaker (1991) 
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Gambar 2.2 Piramida Tingkatan Brand Loyalty (bagi merek dengan brand equity yang kuat) 

Sumber : Managing Brand Equity oleh David A. Aaker (1991) 

 

Setiap perusahaan menginginkan memiliki brand equity yang kuat dari produk yang 

dijual di pasar, karena dengan brand equity yang kuat maka brand loyalty menjadi besar, 

yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perusahaan 

“Brand equity yang kuat dapat dicapai dengan melakukan promosi besar-besaran, dengan 

konsekuensi perusahaan harus memikul biaya yang besar” (Durianto, 2001). 

 

d. Instrumen pengukuran brand loyalty 

Brand loyalty pelanggan harus dapat diukur dan dianalisis, agar dapat diketahui sampai 

sejauh mana merek yang dipasarkan perusahaan unggul dan dicintai pelanggan. Instrumen 

brand loyalty merupakan alat untuk mengukur brand loyalty. Instrumen brand loyalty dapat 

berupa kuesioner (daftar pertanyaan), di mana kuesioner harus dapat dirancang sedemikian 

rupa untuk mengetahui tanggapan pelanggan terhadap tingkatan brand loyalty. 

Di bawah ini disajikan contoh kuesioner (instrumen) yang digunakan untuk 

mengeksplorasi lima tingkatan brand loyalty, yaitu switcher, habitual buyer, satisfied buyer, 

liking of the brand, dan committed buyer yang dikutip dari Durianto (2001), yaitu: 
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1. Untuk eksplorasi switcher/price sensitive dapat diajukan dengan pertanyaan: 

“Seberapa sering konsumen berpindah merek karena faktor harga?” 

Ada lima alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: (a) Tidak pernah, (b) Jarang, (c) 

Kadang-kadang, (d) Sering, dan (e) Selalu. Switcher adalah konsumen yang sensitif 

terhadap perubahan harga, sehingga pada tingkatan loyalitas merek ditetapkan pada 

urutan paling bawah. Adapun yang termasuk switcher adalah responden yang 

menjawab “sering” dan “selalu” proporsi responden yang masuk dalam tingkatan 

switcher adalah jumlah responden yang menjawab “sering” dan “selalu” dibagi 

dengan jumlah responden yang dianalisis. Merek dengan brand equity yang kuat atau 

tinggi akan mendapatkan proporsi yang relatif kecil pada switcher. 

2.  Untuk eksplorasi habitual buyer dapat diajukan dengan pertanyaan: ”Apakah 

konsumen setuju bahwa alasan konsumen membeli suatu merek produk hanya 

karena kebiasaan?” 

Ada lima alternatif jawaban yang disediakan yaitu: (a) Sangat tidak setuju, (b) Tidak 

setuju, (c) Ragu-ragu, (d) Setuju, dan (e) Sangat setuju. Habitual buyer dihitung 

berdasarkan jawaban “setuju”dan “sangat setuju”. Proporsi responden yang masuk 

dalam tingkatan habitual buyer adalah jumlah responden yang menjawab “setuju” 

dan “sangat setuju” dibagi dengan jumlah responden yang dianalisis. Merek dengan 

brand equity yang kuat atau tinggi akan mendapatkan proporsi habitual buyer lebih 

besar dari pada proporsi switcher. 

3.  Untuk eksplorasi satisfied buyer dapat diajukan dengan pertanyaan: “Apakah 

konsuman menemukan kepuasan dalam menggunakan merek produk tersebut?” 
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Ada lima alternatif juawaban yang disediakan,yaitu: (a) Sangat tidak puas, (b) Tidak 

puas, (c) Biasa saja, (d) Puas, dan (e) Sangat puas. Responden yang termasuk 

tingkatan satisfied buyer adalah responden yang menjawab “puas” dibagi dengan 

jumlah responden yang menjawab “puas” dibagi dengan jumlah responden yang 

dianalisis. Merek dengan brand eqiuity yang kuat atau tinggi akan mendapat proporsi 

satisfied equity yang kuat atau tinggi akan mendapatkan poporsi satisfied buyer lebih 

besar dari pada proporsi habitual buyer. 

4. Untuk eksplorasi liking of the brand dapat diajukan dengan pertanyaan: ‘’Apakah 

konsumen benar-benar menyukai merek produk tersebut?’’  

Ada lima alternatif jawaban yang disediakan yaitu: (a) Sangat tidak suka, (b) Tidak 

suka, (c) Biasa saja, (d) Suka, dan (e) Sangat suka. Responden yang termasuk dalam 

tingkatan liking of the brand adalah yang menjawab ‘’suka’’ dan ‘’sangat suka’’. 

Proporsi responden yang menjawab “suka” dan “sangat suka” dibagi dengan jumlah 

responden yang dianalisis. Merek dengan brand equity yang kuat atau tinggi akan 

mendapatkan proporsi liking of the brand lebih besar daripada proporsi satisfied 

buyer. 

5. Untuk eksplorasi committed buyer dapat diajukan dengan pertanyaan: “Apakah 

konsumen menyerahkan dan mempromosikan ke orang lain untuk membeli merek 

produk yang sama?” 

Ada lima alternatif jawaban yang disediakan, yaitu: (a) Tidak Pernah, (b) Jarang, (c) 

Kadang-kadang, (d) Sering, dan (e) Selalu. Responden yang termasuk dalam 

tingkatan committed buyer adalah yang menjawab “sering” dan “selalu”. Proporsi 

responden yang masuk dalam tingkatan committed buyer adalah jumlah responden 
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yang menjawab “sering dan selalu” sebagai dengan jumlah responden yang 

dianalisis. Merek dengan brand equity yang kuat atau tinggi akan mendapatkan 

proporsi committed buyer lebih besar dari pada proporsi liking of the brand. Dengan 

kata lain, merek dengan brand equity yang kuat atau tinggi akan mendapatkan hasil 

proporsi yang relatif besar pada committed buyer. 

 

5. Hubungan antara experiential marketing dengan brand loyalty 

Schmitt (1999) mengatakan bahwa experiential marketing dapat mempunyai keuntungan 

pada beberapa situasi termasuk mencegah penurunan merek, untuk membedakan produk 

dengan produk kompetitor, untuk menciptakan image dan merupakan identitas dari 

perusahaan, untuk mempromosikan inovasi dan menyebabkan percobaan pembelian, dan hal 

yang paling penting adalah loyalitas. 

Menurut Amir Hamzah (2007), adanya pengaruh positif antara experiential marketing 

dan brand loyalty dengan melalui aspek-aspek experiential marketing diantaranya sense, 

feel, think, act dan relate. 

Pradeep Narasimha (2009) mengatakan, “Experiential marketing attempts to connect 

consumers with brands in personally relevant and memorable ways. Experiential 

marketing gives customers an opportunity to engage and interact with brands, products, 

and services in sensory ways. Personal experiences help people connect with a brand 

and make intelligent and informed purchasing decisions. It's the difference between 

telling people about features of a product or service and letting them experience the 

benefits for themselves. When done right, it's the most powerful tool to win brand 

loyalty”. Artinya experiential marketing dapat menghubungkan konsumen dengan merek 
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dalam cara-cara pribadi yang relevan dan mengesankan. Kemudian, experiential marketing 

memberikan pelanggan kesempatan untuk terlibat dan berinteraksi dengan merek, produk, 

dan jasa dengan cara indrawi. Pengalaman tersebut yang membantu menghubungkan dengan 

merek dan membuat keputusan pembelian. Experiential marketing merujuk pada 

pengalaman pelanggan yang sebenarnya dengan merek/produk/jasa yang mendorong 

penjualan dan meningkatkan citra merek dan kesadaran. Inilah perbedaan antara experiential 

marketing dengan pemasaran tradisional dimana pemasaran tradisional memberitahu orang-

orang tentang fitur produk atau layanan sementara experiential marketing membiarkan 

mereka mengalami manfaat bagi diri mereka sendiri. Ketika experiential marketing 

dilakukan dengan benar, ini adalah alat paling ampuh untuk memenangkan brand loyalty. 

 

B. Penelitian sebelumnya 

1. Akbar Ibrahim M 

Skripsi “Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Kedaton 

Spa Semarang” (2009) 

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh faktor 

experiential marketing yang terdiri dari panca indera, perasaan, cara berpikir, 

kebiasaan dan pertalian secara simultan terhadap loyalitas pelanggan Kedaton Spa 

serta mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh faktor experiential marketing yang 

terdiri dari panca indera, perasaan, cara berpikir, kebiasaan dan pertalian secara 

parsial terhadap loyalitas pelanggan Kedaton Spa. 
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Hasil dari penelitian ini adalah faktor eksperiential marketing yaitu panca indera, 

perasaan, cara berpikir, kebiasan dan pertalian secara simultan dan parsial 

memberikan pengaruh yang signifkan terhadap loyalitas pelanggan Kedaton Spa.  

 

2. Eko Budi Prayogi 

Skripsi “Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen Coffee 

Shop De Koffie Pot Bogor” (2007) 

Tujuan penelitian ini adalah, menganalisis pelaksanaan experiential marketing oleh coffee 

shop De Koffie Pot, menganalisis tingkat loyalitas konsumen coffee shop De Koffie Pot, dan 

menganalisis pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas konsumen coffee shop De 

Koffie Pot. 

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksperiential marketing pada coffee shop 

De Koffie Pot memberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas konsumen pada 

brand tersebut.  

 

3. Tenny Mariana 

Skripsi “Pengaruh Customer Experience Terhadap Loyalitas Merek Pada Konsumen 

BreadTalk Plaza Semanggi” (2007) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap 

penerapan experiential marketing pada BreadTalk Plaza Semanggi dan seberapa besar 

pengaruh customer experience terhadap loyalitas merek pada konsumen. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan 

kausal. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada 100 
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responden dan dengan menggunakan skala Likert serta analisa korelasi dan regresi 

linear sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa customer experience berpengaruh 

positif terhadap loyalitas merek. Penerapan experiential marketing pada BreadTalk 

melalui implementasi kelima unsur, yaitu sense, feel, think, act, dan relate berhasil 

menciptakan pengalaman bagi konsumen dan ternyata unsur think dan act yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap loyalitas merek pada konsumen. 

 

C. Rerangka pemikiran 

 

 Experiential Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rerangka pemikiran hubungan antara experiential marketing (sense, feel, think, act, relate) 

dengan brand loyalty 
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D. Hipotesis 

Ho1  : Tidak terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, 

think, act, dan relate secara simultan terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha1  : Terdapat pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, 

act, dan relate secara simultan terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

 

Ho2  : Tidak terdapat pengaruh sense terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha2  : Terdapat pengaruh sense terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

 

Ho3  : Tidak terdapat pengaruh feel terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha3  : Terdapat pengaruh feel terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

 

Ho4  : Tidak terdapat pengaruh think terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha4  : Terdapat pengaruh think terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

 

Ho5  : Tidak terdapat pengaruh act terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha5  : Terdapat pengaruh act terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

 

Ho6  : Tidak terdapat pengaruh relate terhadap brand loyalty pada arena bermain X 

Ha6  : Terdapat pengaruh relate terhadap brand loyalty pada arena bermain X 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah arena bermain X. Sedangkan yang dijadikan responden 

dalam penelitian ini dikhususkan kepada para konsumen yang pernah mengunjungi arena 

bermain X dalam waktu satu tahun terakhir yang peneliti temui di sekitar Arena Bermain X 

yang berumur diantara 21-55 tahun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2010 - 

Januari 2011. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. 

Instrumen penelitian ini adalah kuesioner. Hasil riset hanya diterapkan pada permasalahan 

tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. 

 

B. Metode pengumpulan data 

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari buku-

buku, jurnal penelitian, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai sumber 

bagi landasan teori berkaitan dengan experiential marketing dan brand loyalty. 

Dalam pengumpulan data primer dengan menggunakan metode kuesioner, maka perlu 

diambil sampel dan populasi. Menurut Malhotra (2004), populasi adalah gabungan seluruh 

elemen yang memiliki serangkaian karakterisitik serupa yang mencakup semesta untuk 
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kepentingan masalah riset pemasaran. Sedangkan pengertian sampel menurut Malhotra 

(2004), adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam studi. 

 

C. Teknik pengumpulan sampel 

Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

banyaknya jumlah konsumen Arena Bermain X, maka dari itu penentuan jumlah sampel 

dengan populasi tidak diketahui (Bhattacharya, 1997) adalah : 

n = p x q x [ Za/2/d]
2 

 
Keterangan : 

n  =  Jumlah sampel minimum 

p  = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi (karena populasi   

tidak diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai 

terbesar) 

q  = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d  = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a  = Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2  = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

 

 Perhitungan: 

  n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]
2 

  n = 96,04 
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Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 

100 responden.  

Dalam menentukan sampling, penulis menggunakan teknik sampling convenience, yaitu 

sebuah teknik sampling nonprobabilitas yang berupaya memperoleh sampel karena mereka 

berada pada saat dan tempat yang tepat (Malhotra, 2004). 

Teknik Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan cara 

penyebaran kuisioner, yaitu menyebarkan seperangkat pertanyaan yang telah dipersiapkan 

penulis kepada responden secara langsung untuk diisi dengan sebenar-benarnya, dan 

tinjauan kepustakaan, yaitu mengumpulkan teori-teori pendukung yang terkait dengan 

masalah penelitian dari buku-buku, jurnal penelitian dan sumber pustaka lainnya. 

 

D. Metode analisis data 

Di dalam menganalisis data-data yang diperoleh pada penelitian ini diperlukan metode 

statistik yang relevan dengan data dan tujuan penelitian, adapun metode statistik yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji instrumen pengumpulan data 

a. Uji validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuisioner dikatakan valid jika instrumen pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Program SPSS yang 

digunakan peneliti adalah korelasi Bivariate pearson (Produk Momen Pearson). Analisis ini 

dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah 

penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan 
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dengan skor total menunjukan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkapkan apa yang ingin diungkap.  

Koefisien korelasi item-total dengan Bivariate Pearson dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan :  

r = Koefisien korelasi product moment 

X = Skor tiap pertanyaan/item 

Y = Skor total 

N = Jumlah responden 

 

Pengujian mengunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

2. Jika r hitung ≤ r tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur 

yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Dwi 

Priyatno, 2008). Uji yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode Alpha 
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(Cronbach’s). Metode Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala atau skor 

rentangan. 

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrumen dapat dikatakan 

reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. Atau bisa digunakan 

batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.  

 

2. Uji asumsi klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2005). Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji apakah distribusi data normal atau tidak peneliti melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distibusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Dasar pengambilan keputusan : 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi (Dwi Priyatno, 2008). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Menurut Santoso (2001), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.  

 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian untuk semua 

pengamatan pada model regresi (Dwi Priyatno, 2008). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan Uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan 

masing-masing variabel dependen (LnX1 dan LnX2).  

Ketentuannya adalah Ho diterima jika pengujian antara Lnei² dengan LnX1 dan Lnei² 

dengan LnX2 tidak ada gejala heteroskedastisitas, karena nilai t hitung yang didapat dari 

hasil output SPSS berada pada –t tabel ≤ t hitung ≥ t tabel. Dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selain itu dapat 

dilihat juga melalui diagram plot dimana apabila sebaran data tidak membentuk suatu pola 

apapun maka dapat dinyatakan tidak ditemukannya masalah heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

d. Uji autokorelasi 
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Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara satu pengamatan dengan pengamatan 

lain pada model regresi (Dwi Priyatno, 2008). Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak 

adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah Uji 

Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, 

yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak 

terdapat autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL) maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel 

statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan. 

 

3. Uji hipotesa 

a. Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2....Xn) secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 

atau tidak (Ghozali, 2005). Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk 

populasi (dapat digeneralisasikan). Bila p ≤ 0,05 tabel artinya semua variabel independen 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Bila bila p ≥ 0,05, artinya semua variabel 
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independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. 

 

b. Uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

(X1,X2....Xn) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

(Ghozali, 2005). 

Formula hipotesis: 

Ho : bi = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%.  

 

 

 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesa dibawah ini: 

Ho1  : Tidak terdapat pengaruh sense terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

Ha1  : Terdapat pengaruh sense terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 
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Ho2  : Tidak terdapat pengaruh feel terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

Ha2  : Terdapat pengaruh feel terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

 

Ho3  : Tidak terdapat pengaruh think terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

Ha3  : Terdapat pengaruh think terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

 

Ho4  : Tidak terdapat pengaruh act terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

Ha4  : Terdapat pengaruh act terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

 

Ho5  : Tidak terdapat pengaruh relate terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 

Ha5  : Terdapat pengaruh relate terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Arena Bermain X 

1. Sejarah Arena Bermain X  

Sejarah Arena Bermain X diawali oleh mimpi dan inspirasi dari keinginan bersama dan 

semangat yang berapi-api dari anak-anak untuk menciptakan sebuah tempat yang lebih baik. 

Mereka lalu memutuskan untuk menciptakan negara yang penuh dengan peluang, dimana 

anak-anak bisa membuat keputusan dan bertanggung jawab atas semua tindakan mereka. Di 

tempat ini pula anak-anak bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. 

Anak-anak memimpikan terwujudnya sebuah dunia yang ideal, yang merupakan tempat 

yang sangat didambakan anak-anak, karena itu lahirlah Arena Bermain X ini. 

Di Arena Bermain X anak-anak memiliki hak-hak untuk mewujudkan keinginan mereka, 

yaitu hak untuk: 

 

Gambar 4.1 Nilai dasar yang ingin disampaikan Arena Bermain X kepada anak-anak 

Sumber : website Arena Bermain X 

- Be (Melakukan Sesuatu) : 

Anak-anak bisa mengekspresikan diri sendiri, menunjukkan keunikan dan mendapatkan 

kebebasan 
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- Know (Mengetahui Sesuatu) : 

Anak-anak bisa melakukan berbagai eksperimen dalam proses mencari ilmu 

- Care (Saling Memperdulikan) : 

Anak-anak harus menunjukkan sikap saling memberi dukungan dan bersikap proaktif 

- Play (Bermain) : 

Anak-anak dapat bermain dan berinteraksi secara aktif dalam kehidupan. 

 

Arena Bermain X ini pertama kali didirikan pada tanggal 1 September 1999 di Santa Fe 

di Mexico City dan akhirnya tiba di Indonesia dan diresmikan pada tanggal 24 November 

2007. Setelah itu anak-anak dari seluruh bagian di Indonesia langsung membanjiri “Kota” 

ini setiap hari untuk mewujudkan keinginan mereka di lingkungan yang aman dan interaktif. 

Arena Bermain X adalah sebuah pusat rekreasi berkonsep Edutainment yang unik bagi 

anak-anak usia 4-16 tahun serta orangtua nya. 

Arena bermain ini dibangun khusus menyerupai replika sebuah kota yang sesungguhnya, 

namun dalam ukuran anak-anak, lengkap dengan jalan raya, bangunan, ritel juga berbagai 

kendaran yang berjalan di sekeliling kota. 

Di kota ini, anak-anak memainkan peran orang dewasa sambil mempelajari berbagai 

profesi. Misalnya, menjadi seorang dokter, pilot, pekerja konstruksi, detektif swasta, 

arkeolog, pembalap F1 dan lebih dari 100 jenis profesi dan pekerjaan orang dewasa lainnya. 

Arena Bermain X adalah tempat yang aman, interaktif dan memiliki unsur pendidikan 

yang tinggi dimana anak-anak mengenakan seragam dan melakukan peran yang mereka 

mainkan. Dengan dipandu oleh Zupervizor, anak-anak dapat menyelami langsung dunia, 
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profesi atau pekerjaan orang dewasa yang selama ini mereka impikan, serta belajar 

menghargai nilai uang, seperti di dunia yang sesungguhnya. 

 

2. Awards 

- Marketing Award 2009 : “The Best in Experiential Marketing 2009” oleh majalah 

Marketing (9 Desember 2009) 

- “Best Kids Venue Awards” oleh majalah Time Out (21 Mei 2010) 

- “The only Theme Park (Edutainment) for children with The Most Marketing 

Partners” oleh Rekor Bisnis Indonesia (Re-Bi Award) dan TERA Foundation (3 Juni 

2010) 

- 5 Besar PR Program 2010 untuk kategori "The Best Product Launching and 

Marketing PR 2010" oleh majalah Marketing Mix dan SWA (18 Juni 2010) 

- "5 besar PR paling komunikatif - kategory Manager Level" kepada Ari Kartika 

(Head of Marketing Commmunication) oleh majalah Marketing Mix dan SWA (18 

Juni 2010) 

- "The Most Impactful Brand Activation Award 2010" Pemenang Perunggu Kategori: 

"Low Budget, High Impact Activation" oleh majalah Marketing Mix (1 Oktober 

2010) 

- Marketing Award 2010 : “The Best in Experiential Marketing 2010” oleh majalah 

Marketing (23 November 2010) 

 

 

B. Hasil penelitian 
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Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act dan 

relate secara parsial dan simultan terhadap tingkat brand loyalty pada Arena Bermain X. 

Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan 100 responden, di mana hasil dari penelitian 

serta analisisnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini : 

1. Karakteristik responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konsumen Arena Bermain X 

maka dapat diketahui karakteristik dari 100 responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Jenis kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

 Frequency Percent 

 Laki - laki 20 20.0 

  Perempuan 80 80.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dari 100 orang responden yang menjadi objek 

penelitian terlihat bahwa persentase reponden wanita/perempuan mendominasi 

sebesar 80% dan sisanya 20% responden pria. 

 

 

b. Usia 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi umur dari 

responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Daftar usia responden 

 Frequency 

Usia 21 – 25 10 

 26 – 30 5 

 31 – 35 28 

 36 – 40 23 

 41 – 45 21 

 46 – 50 5 

 51 – 55 8 

 Total 100 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukan bahwa rentang usia responden berada 

diantara 21 – 55 tahun dengan jumlah frekuensi terbanyak pada rentang usia 31 – 35 

tahun yaitu sebanyak 28 responden. 

c. Pendidikan terakhir 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

pendidikan terakhir dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Klasifikasi reponden berdasarkan pendidikan terakhir 

  Frequency Percent 

 SMA/Sederajat 13 13.0 

  D3 7 7.0 

  S1 71 71.0 

  S2 9 9.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 13% 

responden berpendidikan terakhir SMA, 7% responden berpendidikan terakhir D3, 

71% responden berpendidikan terakhir S1, dan 9% responden berpendidikan terakhir 

S2. 

d. Pekerjaan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi pekerjaan 

dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Klasifikasi reponden berdasarkan jenis pekerjaan 

  Frequency Percent 

 Ibu Rumah Tangga 29 29.0 

  Pegawai Negeri 16 16.0 

  Pegawai Swasta 35 35.0 

  Wirausahawan 12 12.0 

  Lainnya 8 8.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 29% 

responden adalah Ibu Rumah Tangga, 16% responden bekerja sebagai Pegawai 

Negeri, 35% sebagai Pegawai Swasta, 12% bekerja sebagai Wirausahawan, dan 8% 

responden memiliki pekerjaan selain yang telah disebutkan. 
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e. Tempat tinggal 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi tempat 

tinggal dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 Klasifikasi reponden berdasarkan tempat tinggal 

  Frequency Percent 

 Jakarta Utara 10 10.0 

  Jakarta Barat 18 18.0 

  Jakarta Timur 14 14.0 

  Jakarta Selatan 27 27.0 

  Jakarta Pusat 7 7.0 

  Lainnya 24 24.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 10% 

responden bertempat tinggal di Jakarta Utara, 18% responden bertempat tinggal di 

Jakarta Barat, 14% di Jakarta Timur, 27% di Jakarta Selatan, 7% di Jakarta Pusat, 

dan sisanya sebesar 24% berada atau bertempat tinggal di luar Jakarta (Tangerang, 

Bekasi, Depok, dan lain-lain). 
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f. Pengeluaran per bulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi jumlah 

pengeluaran per bulan dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Klasifikasi reponden berdasarkan jumlah pengeluaran per bulan 

  Frequency Percent 

 < Rp 5.000.000 29 29.0 

  Rp   5.000.001 - Rp 10.000.000 41 41.0 

  Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000 21 21.0 

  Rp 15.000.001 - Rp 20.000.000 9 9.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 29% 

memiliki pengeluaran <Rp 5.000.000 per bulan, 41% responden memiliki 

pengeluaran Rp 5.000.001 – Rp 10.000.000 per bulan, 21% sebesar Rp 10.000.001 – 

Rp 15.000.000 per bulan, dan 9% memiliki pengeluaran Rp 15.000.001 – Rp 

20.000.000 per bulan. 
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g. Jumlah anak 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi responden 

berdasarkan jumlah anak dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Klasifikasi reponden berdasarkan jumlah anak 

  Frequency Percent 

 1 39 39.0 

  2 34 34.0 

  3 21 21.0 

  4 6 6.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 39% 

responden memiliki 1 orang anak, 34% responden memiliki 2 orang anak, 21% memiliki 

3 orang anak, dan 6% sisanya memiliki 4 anak. 

h. Frekuensi berkunjung 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi frekuensi 

berkunjung dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Klasifikasi reponden berdasarkan frekuensi berkunjung 

  Frequency Valid Percent 

 1 minggu sekali 1 1.0 

  2 minggu sekali 2 2.0 

  1 bulan sekali 4 4.0 

  2 bulan sekali 3 3.0 

  1 tahun sekali 47 47.0 

  Lainnya 43 43.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 1% 

responden menggunakan jasa Arena Bermain X setiap 1 minggu sekali, 2% 

responden setiap 2 minggu sekali, 4% responden setiap 1 bulan sekali, 3% setiap 2 

bulan sekali, 47% setiap 1 tahun sekali dan 43% menggunakan Arena Bermain X 

dengan frekuensi kunjungan selain yang telah disebutkan (1 tahun dua kali, 1 tahun 

empat kali, dan lain-lain). 

i. Sumber informasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi sumber 

informasi dari responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 Klasifikasi reponden berdasarkan sumber informasi 

  Frequency Percent 

 Media Cetak 5 5.0 

  Televisi 13 13.0 

  Radio 2 2.0 

  Keluarga/Saudara 59 59.0 

  Teman 21 21.0 

  Total 100 100.0 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 5% 

responden mengetahui Arena Bermain X dari media cetak, 13% responden mengetahui 

dari televisi, 2% dari radio, 59% dari keluarga/saudara, dan sisanya sebesar 21% 

mengetahui dari teman. 
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2. Analisis data Pre-test 

a. Uji validitas 

Proses pre-test yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pada tanggal 14 Januari 

2011, dimana kuesioner dibagikan kepada 31 responden terlebih dahulu sebagai salah satu 

syarat pretest dan jumlah pertanyaan yang tertera pada lembaran kuesioner yang peneliti 

buat berjumlah dua puluh lima pernyataan terdiri dari dua puluh pernyataan mengenai 

experiential marketing (lima mengenai sense, tiga mengenai feel, tiga mengenai think, empat 

mengenai act, dan lima mengenai relate) dan lima pernyataan mengenai brand loyalty. Dari 

perhitungan validitas yang didapatkan pada tabel di bawah ini dapat menjelaskan bahwa 

pernyataan yang ada dalam variabel tersebut dinyatakan valid dan tidak gugur bila 

mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di 

bawah ini : 

 

Tabel 4.10 Hasil uji validitas terhadap variabel sense, feel, think, act, relate, dan brand loyalty (31 sampel) 

Correlations 

  skortotal 

Sense Pearson Correlation .759 

Sig. (2-tailed) .000 

N 31 

Feel Pearson Correlation .560 

Sig. (2-tailed) .001 

N 31 

Think Pearson Correlation .576 
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Sig. (2-tailed) .001 

N 31 

Act Pearson Correlation .856 

Sig. (2-tailed) .000 

N 31 

Relate Pearson Correlation .755 

Sig. (2-tailed) .000 

N 31 

Brandloyalty Pearson Correlation .840 

Sig. (2-tailed) .000 

N 31 

Skortotal Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 31 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor setiap pernyataan dengan skor total. 

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0.05 

dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 31, maka didapat r tabel sebesar 0.355. Berdasarkan 

hasil analisis didapat nilai korelasi untuk semua pernyataan lebih dari 0.355 maka dapat 

dikatakan bahwa semua pernyataan pada setiap variabel tersebut valid. 

 

b. Uji reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian pada tingkat validitas indikatornya maka untuk langkah 

berikutnya peneliti akan menguji tingkat reabilitas dari tiap variabel. Berdasarkan 

perhitungan yang didapatkan pada tabel di bawah ini dapat menjelaskan bahwa setiap 
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pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan 

variabel dapat dihandalkan (reliable) bila memiliki nilai Cronbach Alpha > 0.6. 

 

Tabel 4.11 Hasil uji reliabilitas terhadap variabel sense, feel, think, act, relate, dan brand loyalty 

(31 sampel) 

Item-Total Statistics 

  

Cronbach's 

Alpha  

Sense .779 

Feel .832 

Think .827 

Act .748 

Relate .784 

Brandloyalty .754 

Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 di atas, pengujian reliabilitas data pre-test kuesioner 

31 responden memiliki koefisien Cronbach’s Alpha untuk setiap variabel di atas 0.60, maka 

jawaban rersponden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur 

masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable). 

 

 

 

 

 

 

Analisis Experiential..., Dibya Sasmaya Syahliandra, Ma.-IBS, 2011



 

 

3. Analisis data penelitian 

Setelah dilakukan proses pre-test maka pada tanggal 21 Januari 2011 peneliti melakukan 

tes yang sesungguhnya dimana peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden 

dan dilakukan analisis pada data tersebut, dimana hasil dari analisis data dapat dilihat pada 

uraian dibawah ini : 

a. Uji validitas 

Pengujian Product Moment ini kurang lebih sama manfaatnya seperti yang peneliti 

lakukan di dalam pre-test yaitu untuk mengetahui tingkat validitas dari data yang diperoleh 

peneliti setelah menyebar kusioner kepada 100 responden. Hasil dari analisis ini dapat 

dijadikan sebagai acuan peneliti apakah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

tersebut layak untuk dijadikan data acuan dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. 

Dari perhitungan validitas tersebut dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam 

setiap variabel dinyatakan valid dan tidak gugur bila mempunyai nilai r hitung lebih besar 

dari r tabel. Dibawah ini merupakan hasil analisa dari pengujian tingkat validitas yang 

peneliti lakukan : 

 

Tabel 4.12 Hasil uji validitas terhadap variabel sense, feel, think, act, relate, dan brand loyalty 

(100 sampel) 

 

Correlations 

    skortotal 

Sense Pearson Correlation .771 

 Sig. (2-tailed) .000 
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 N 100 

Feel Pearson Correlation .698 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

Think Pearson Correlation .713 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

Act Pearson Correlation .891 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

Relate Pearson Correlation .800 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

brandloyalty Pearson Correlation .704 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

Skortotal Pearson Correlation 1 

 Sig. (2-tailed)  

 N 100 

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel 4.12 hasil analisis validitas didapat nilai korelasi antara skor setiap variabel 

dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel,  r tabel dicari pada 

signifikansi 0.05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 100, maka didapat r tabel sebesar 

0.195. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi untuk semua pernyataan lebih dari 

0.195, maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada setiap variabel tersebut valid. 

 

b. Uji reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas terhadap kuesioner dari 100 responden dengan hasil 

keseluruhan yakni telah memenuhi standar validitas yang telah peneliti tentukan, analisis 

berikutnya adalah bertujuan melihat sejauh mana tingkat reabilitas dari tiap variabel. 
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Dibawah ini adalah hasil analisis peneliti untuk menilai tingkat reabilitas dari tiap variabel 

yang digunakan : 

Tabel 4.13 Hasil uji reliabilitas terhadap variabel sense, feel, think, act, relate, dan brand loyalty 

(100 sampel) 

Item-Total Statistics 

  

Cronbach's 

Alpha  

Sense .824 

Feel .844 

Think .843 

Act .791 

Relate .818 

Brandloyalty .844 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13 pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner 

terhadap 100 responden dengan 25 pernyataan memiliki koefisien Cronbach’s Alpha untuk 

setiap variabel di atas 0.60, maka jawaban rersponden terhadap pernyataan-pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel dapat 

dihandalkan (reliable). 

 

c. Uji asumsi klasik 

1. Uji normalitas 

Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya (independent) terdistribusi 

secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil uji normalitas yang 
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telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode statistik maka akan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
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Dependent Variable: Brand Loyalty

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Gambar 4.2 Uji normalitas 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan pada gambar 4.2 uji normalitas pada setiap variabel menunjukan dapat 

dilihat bahwa sebaran data yang terjadi tersebar di sekeliling garis diagonal atau tidak 

terpencar jauh dari garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji 

normalitas data bisa dipenuhi. 

 

2. Uji multikolinearitas 
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Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang 

ditentukan peneliti ditemukan sebuah korelasi antar variabel bebas dimana model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Jika di antara variabel 

bebas tersebut terdapat suatu korelasi, maka variabel tersebut tidak layak digunakan. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai variance 

inflation factor (VIF). Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 5 

menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 5 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Dari hasil pengolahan data maka 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.14 Hasil uji multikolinearitas 

Coefficientsa

.377 2.652

.464 2.154

.517 1.935

.329 3.038

.363 2.754

Sense

Feel

Think

Act

Relate

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Brand Loyaltya. 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas maka dapat dilihat nilai VIF dari masing-masing variabel 

tidak ada yang melebihi 5. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala 

multikolinieritas pada model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

 

3. Uji heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

uji park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel dependen 

(LnX1 yaitu sense, LnX2 yaitu feel, LnX3 yaitu think, LnX4 yaitu act dan LnX5 yaitu 

relate). Maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Uji heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Dari hasil output pada gambar 4.3 diatas dapat dilihat bahwa sebaran plot yang ada tidak 

membentuk pola apapun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 
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4. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain 

pada model regresi.  

Tabel 4.15 Hasil uji autokorelasi 

Model Summaryb

2.158a
Model
1

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

Dependent Variable: Brand Loyaltyb. 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Dari hasil output di atas didapat nilai DW adalah 2.158. Sedangkan dari tabel DW 

dengan signifikansi 0.05 dan jumlah data (n) = 100, serta independent variable (k) = 5, 

diperoleh nilai dL sebesar 1.571, dU sebesar 1.78, (4-dU) sebesar 2.22, dan (4-dL) sebesar 

2.43. karena nilai DW (2.158) berada pada daerah antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.  
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d. Uji hipotesa 

1. Uji F 

Tabel 4.16 R Square 

Model Summary

.901a .812 .802 .33474

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

 

Tabel 4.17 Uji F 

ANOVAb

45.570 5 9.114 81.338 .000a

10.533 94 .112

56.102 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

Dependent Variable: Brand Loyaltyb. 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Untuk melihat hubungan antara variabel experiencial marketing yang terdiri dari sense, 

feel, think, act dan relate secara bersama-sama terhadap brand loyalty, peneliti melakukan 

F-test dimana analisis pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan nilai F 

hitung yang terdapat didalam tabel ANOVA. 
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Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh nilai Sig. sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 yang 

artinya ada pengaruh secara signifikan antara sense, feel, think, act dan relate secara 

bersama-sama (simultan) terhadap brand loyalty. Selain itu dapat dilihat nilai F hitung yang 

kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Pada tabel 4.16 diperoleh nilai F hitung 

sebesar 81.338, sementara nilai F tabel dengan α = 5%, df1 = 5, dan df2 = 94, diperoleh nilai 

sebesar 2.311. Karena F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho1 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh faktor experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act, dan relate 

secara simultan terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. Besarnya pengaruh secara 

simultan tersebut adalah 81.2% (tabel 4.16 R Square) dan sisanya sebesar 18.8% dijelaskan 

oleh faktor lain. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Eko Budi Prayogi (2007), 

Tenny Mariana (2007), dan Akbar Ibrahim M (2009) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan secara simultan faktor experiential marketing (sense, 

feel, think, act, relate) terhadap brand loyalty. 

 

2. Uji t 

Tabel 4.18 Uji t  

Coefficientsa

-1.149 .254 -4.527 .000

.236 .100 .171 2.351 .021

.263 .070 .248 3.782 .000

.198 .068 .182 2.922 .004

.354 .100 .276 3.540 .001

.237 .090 .196 2.636 .010

(Constant)

Sense

Feel

Think

Act

Relate

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Brand Loyaltya. 
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Sumber : Data primer yang diolah 

 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel experiential marketing 

yang terdiri dari sense, feel, think, act dan relate secara parsial terhadap brand loyalty maka 

digunakan uji t. 

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.18, diperoleh nilai Sig. untuk variabel sense 

sebesar 0.021, feel sebesar 0.000, think sebesar 0.004, act sebesar 0.001, dan relate sebesar 

0.010. Karena seluruh variabel memiliki nilai Sig. lebih kecil dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel sense, feel, think, act dan relate memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap brand loyalty secara parsial. 

Pada tabel 4.18 juga diperoleh nilai t hitung dari masing-masing variabel yang kemudian 

dibandingkan dengan nilai t tabel. Nilai t hitung masing-masing variabel tersebut adalah 

sebesar 2.351 (sense), 3.782 (feel), 2.922 (think), 3.540 (act), dan 2.636 (relate). Sementara 

nilai t tabel yang diperoleh dengan signifikansi 0.025 (uji dua sisi) dan df = 94 adalah 1.985. 

Karena nilai t hitung dari masing-masing variabel lebih besar dari t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho2, Ho3, Ho4, Ho5, dan Ho6 ditolak. Ho2 ditolak artinya terdapat 

pengaruh sense terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. Ho3 ditolak artinya terdapat 

pengaruh feel terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. Ho4 ditolak artinya terdapat 

pengaruh think terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. Ho5 ditolak artinya terdapat 

pengaruh act terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. dan Ho6 ditolak artinya 

terdapat pengaruh relate terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Eko Budi Prayogi (2007), 

Tenny Mariana (2007), dan Akbar Ibrahim M (2009) yang menyatakan bahwa terdapat 
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hubungan yang positif dan signifikan secara parsial faktor experiential marketing (sense, 

feel, think, act, relate) terhadap brand loyalty. Namun ada sedikit perbedaan hasil penelitian 

ini dengan penelitian Tenny Mariana (2007) dimana pada penelitian tersebut faktor 

experiential marketing yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap brand loyalty 

adalah think dan act sementara pada penelitian ini faktor experiential marketing yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap brand loyalty adalah feel dan act. Perbedaan 

tersebut dikarenakan Arena Bermain X merupakan jenis usaha yang bergerak dalam bidang 

arena bermain dimana faktor yang paling penting bagi sebuah arena bermain agar 

konsumennya menjadi loyal adalah faktor perasaan yang dalam hal ini adalah variabel feel. 

Apabila konsumen merasa semakin nyaman dan senang dengan Arena Bermain X, maka 

mereka akan semakin loyal. Selain itu, Arena Bermain X menggunakan strategi experiential 

marketing dimana strategi tersebut menekankan kepada pemberian pengalaman kepada 

konsumen sehingga konsumen terlibat langsung dan berperan penting dalam proses 

terjadinya permainan pada Arena Bermain X. Pengalaman tersebut didapatkan dengan 

konsumen melakukan langsung atau berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan peran yang 

ditentukan dan disiapkan oleh Arena Bermain X yang dalam hal ini dijelaskan oleh variabel 

act. Oleh karena itu mengapa pada kasus Arena Bermain X ini variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan adalah feel dan act. 

Berdasarkan nilai koefisien pada tabel 4.18 dapat diketahui model persamaan regresinya 

sebagai berikut: 

Y = -1.149 + 0.236 X1 + 0.263 X2 + 0.198 X3 + 0.354 X4 + 0.237 X5 

dimana:  

Y  = Brand Loyalty; 
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X1  = Sense;  

X2  = Feel;  

X3  = Think; 

X4  = Act;  

X5  = Relate 

Koefisien regresi sense, feel, think, act, dan relate bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 berbanding lurus dengan brand loyalty Arena Bermain X. 

Maka dalam persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Setiap kenaikan 1 skor variabel sense (X1) dapat meningkatkan 0,236 skor 

variabel brand loyalty dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan 

demikian, apabila manajemen Arena Bermain X melakukan perubahan pada 

variabel sense yang bersifat positif maka akan berdampak langsung pada 

peningkatan tingkat brand loyalty Arena Bermain X, atau sebaliknya bila 

perubahan tersebut bersifat negatif maka akan berdampak langsung pada 

penurunan tingkat brand loyalty Arena Bermain X. Contohnya, Menurut Dr. Rini 

Mahendrastari Singgih, SpM., Paed.Opthal. (2010), mata orang Indonesia lebih 

tidak tahan cahaya karena rata-rata berwarna hitam atau cokelat tua sehingga 

akan lebih cepat panas bila terpapar cahaya matahari atau lampu. Oleh karena itu, 

Arena Bermain X merubah tingkat pencahayaan atau lampu penerangan pada 

lokasi Arena Bermain X sehingga pengunjung merasa lebih nyaman. Hal tersebut 

akan meningkatkan persepsi positif konsumen dari sisi sense marketing yang 

secara langsung meningkatkan brand loyalty konsumen terhadap Arena Bermain 

X. 
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2. Setiap kenaikan 1 skor variabel feel (X2) dapat meningkatkan 0,263 skor variabel 

brand loyalty dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian, 

apabila manajemen Arena Bermain X melakukan perubahan pada variabel feel 

yang bersifat positif maka akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat 

brand loyalty Arena Bermain X, atau sebaliknya bila perubahan tersebut bersifat 

negatif maka akan berdampak langsung pada penurunan tingkat brand loyalty 

Arena Bermain X. Contohnya, Arena Bermain X melakukan perubahan pada 

suasana bermain dengan membuat konsumen mereka baik anak-anak atau 

orangtua pendampingnya merasa lebih nyaman seperti merasa dirumah mereka 

masing-masing. Hal tersebut akan meningkatkan persepsi positif konsumen dari 

sisi feel marketing yang secara langsung meningkatkan brand loyalty konsumen 

terhadap Arena Bermain X. 

3. Setiap kenaikan 1 skor variabel think (X3) dapat meningkatkan 0,198 skor 

variabel brand loyalty dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan 

demikian, apabila manajemen Arena Bermain X melakukan perubahan pada 

variabel think yang bersifat positif maka akan berdampak langsung pada 

peningkatan tingkat brand loyalty Arena Bermain X, atau sebaliknya bila 

perubahan tersebut bersifat negatif maka akan berdampak langsung pada 

penurunan tingkat brand loyalty Arena Bermain X. Contohnya, Arena Bermain 

X meningkatkan jenis permainan yang semakin merangsang pikiran dan lebih 

menambah wawasan anak-anak dengan pengetahuan yang tidak bisa mereka 

dapatkan dari pendidikan formal disekolah namun berguna bagi kehidupan 

sehari-harinya. Hal tersebut akan meningkatkan persepsi positif konsumen dari 
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sisi think marketing yang secara langsung meningkatkan brand loyalty konsumen 

terhadap Arena Bermain X. 

4. Setiap kenaikan 1 skor variabel act (X4) dapat meningkatkan 0,354 skor variabel 

brand loyalty dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan demikian, 

apabila manajemen Arena Bermain X melakukan perubahan pada variabel act 

yang bersifat positif maka akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat 

brand loyalty Arena Bermain X, atau sebaliknya bila perubahan tersebut bersifat 

negatif maka akan berdampak langsung pada penurunan tingkat brand loyalty 

Arena Bermain X. Contohnya, Arena Bermain X memodifikasi proses masing-

masing permainannya untuk merangsang dan meningkatkan perilaku anak-anak 

agar mau berusaha lebih giat dalam melakukan sebuah pekerjaan dan tidak 

mudah menyerah dalam mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Hal 

tersebut akan meningkatkan persepsi positif konsumen dari sisi act marketing 

yang secara langsung meningkatkan brand loyalty konsumen terhadap Arena 

Bermain X. 

5. Setiap kenaikan 1 skor variabel relate (X5) dapat meningkatkan 0,237 skor 

variabel brand loyalty dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Dengan 

demikian, apabila manajemen Arena Bermain X melakukan perubahan pada 

variabel relate yang bersifat positif maka akan berdampak langsung pada 

peningkatan tingkat brand loyalty Arena Bermain X, atau sebaliknya bila 

perubahan tersebut bersifat negatif maka akan berdampak langsung pada 

penurunan tingkat brand loyalty Arena Bermain X. Contohnya, Arena Bermain 

X memberikan pesan-pesan moral pada setiap permainannya untuk diterapkan 
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pada kehidupan nyata sehari-hari sang anak khususnya dalam lingkungan sosial 

dan bermasyarakat seperti akan pentingnya budaya antri, mengikuti peraturan 

yang ada, dan sebagainya. Hal tersebut akan meningkatkan persepsi positif 

konsumen dari sisi relate marketing yang secara langsung meningkatkan brand 

loyalty konsumen terhadap Arena Bermain X. 

 

 

C. Implikasi manajerial 

1. Average value 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam implikasi 

manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran tersebut agar manajemen dari Arena Bermain X dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai acuan mereka dalam meningkatkan brand loyalty melalui aspek-aspek experiential 

marketing (sense, feel, think, act dan relate). Pada analisa tambahan ini peneliti akan 

menggunakan average value dari tiap indikator penilaian pada variabel independen yang 

terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. Tujuan 

penggunaan average value adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap indikator 

dan membandingkanya dengan nilai standar yang telah di adjust sebesar 3. Peneliti juga 

menggunakan average value terhadap variabel dependen yaitu brand loyalty untuk 

mengetahui berada pada tingkat mana loyalitas konsumen Arena Bermain X dalam piramida 

tingkatan brand loyalty. Adapun hasil dari analisis average value tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.19 (terlampir). 
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Hasil analisis dari tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel sense, feel, think, act dan 

relate dilihat secara garis besar penilaian konsumen Arena Bermain X sudah baik karena 

dari skala penilaian antara 1 – 5, seluruh rata-rata penilaian responden melebihi minimal 

standar penilaian yaitu sebesar 3. Namun terdapat indikator dari setiap variabel yang 

nilainya di bawah average value. Average value untuk sense adalah 3.72, dan indikator yang 

berada di bawah rata-rata yaitu warna cat (3.47), lampu penerangan (3.48), dan aroma 

ruangan (3.61). Indikator tersebut mewakili indera penglihatan dan penciuman dari variabel 

sense. Sementara itu average value untuk feel adalah 3.96, dan indikator yang berada di 

bawah rata-rata yaitu para pekerja di Arena Bermain X membuat putra/i anda merasa senang 

dalam bermain (3.92). Kemudian average value untuk think adalah 4.22, dan indikator yang 

berada di bawah rata-rata yaitu Arena Bermain X membuat putra/i anda berpikir tentang 

pekerjaan yang mereka sukai dan ingin mereka lakukan di masa depan (3.93). Average 

value untuk act adalah 3.84, dan indikator yang berada di bawah rata-rata yaitu Arena 

Bermain X membuat putra/i anda melakukan mekanisme kerja seperti orang dewasa (3.68), 

dan Arena Bermain X membuat putra/i anda berperilaku seperti orang dewasa yang bekerja 

(3.63). Dan average value untuk relate adalah 3.82. Terdapat tiga indikator yang berada di 

bawah rata-rata yaitu Arena Bermain X membuat putra/i anda percaya bahwa mereka 

menjalani kegiatan seperti di dunia nyata (3.7), Arena Bermain X menumbuhkan rasa di 

dalam diri putra/i anda untuk menempatkan diri dalam lingkungan sosial masyarakat (3.76) 

dan Arena Bermain X membangun hubungan yang erat antara dunia anak-anak dengan 

dunia orang dewasa (3.56). Hal ini menunjukan masih kurangnya penilaian konsumen 

Arena Bermain X terhadap indikator-indikator tersebut. Untuk itu manajemen Arena 

Bermain X harus memperhatikan indikator-indikator tersebut. 
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Dari data pada tabel 4.19 dapat dilihat juga bahwa konsumen Arena Bermain X berada 

pada tingkat brand loyalty ketiga yaitu satisfied buyer dengan nilai rata-rata sebesar 3.93. 

tingkat loyalitas konsumen berikutnya yaitu switcher dengan nilai rata-rata 3.83, kemudian 

liking of the brand dengan nilai rata-rata 3.68, habitual buyer dengan nilai rata-rata 3.64, 

dan terakhir comitted buyer dengan nilai rata-rata paling rendah yaitu sebesar 3.01. 

Konsumen pada tingkatan satisfied buyer pada umumnya meskipun puas saat 

menggunakan brand tersebut tetapi memiliki kecenderungan memindah pembelian ke merek 

lain dengan menanggung switching cost (biaya peralihan) yang terkait dengan waktu, uang, 

atau resiko kinerja yang melekat dengan tindakan pelanggan beralih merek, terlebih lagi 

nilai rata-rata tingkat loyalitas konsumen pada tingkatan switcher tidak berbeda terlalu jauh. 

Oleh karena itu penting bagi perusahaan Arena Bermain X untuk menjaga pelanggan yang 

sudah puas tetap bertahan dan menjadi semakin loyal terhadap Arena Bermain X.  

 

2. Marketing strategy 

a. Penetapan harga 

Salah satu langkah marketing yang bisa diambil untuk Arena Bermain X adalah dengan 

mengkaji ulang faktor 4P terutama Pricing (harga) agar lebih banyak konsumen yang datang 

dan meningkatkan frekuensi kunjungan. Penetapan harga yang sudah ada saat ini dinilai 

sebagai salah satu penyebab terbatasnya frekuensi kunjungan konsumen pada Arena 

Bermain X dan memberikan peluang bagi konsumen untuk menggunakan arena bermain lain 

dengan frekuensi yang lebih sering. Teknik pricing yang dapat diterapkan adalah dengan 

memberikan beberapa alternatif paket harga. Contohnya, Arena Bermain X memberikan 

pilihan paket harga dimana untuk sejumlah biaya tertentu konsumen dapat melakukan 
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kunjungan pada Arena Bermain X sebanyak 3 kali dengan batas waktu tenggang pemakaian 

tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak paket tersebut dibeli. 

 

b. Pengembangan pasar 

Selain teknik penetapan harga, Arena Bermain X juga dapat melakukan strategi 

pemasaran pengembangan pasar dengan mengakuisisi pesaing dan atau meninjau ulang 

untuk melakukan pembukaan cabang di kota lain di Indonesia yang dinilai potensial. 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan 

memiliki jumlah anak serta tingkat pendapatan potensial bagi Arena Bermain X. Banyak 

konsumen yang ingin berkunjung ke Arena Bermain X namun terhalang oleh faktor jarak 

dan waktu yang harus mereka tempuh karena berada di luar kota atau berbeda pulau 

sehingga membatasi frekuensi berkunjung terhadap Arena Bermain X. Keterbatasan 

frekuensi tersebut juga yang menyebabkan konsumen di kota lain berpeluang untuk 

menggunakan arena bermain lain di kota mereka dengan frekuensi yang lebih sering. Oleh 

karena itu Arena Bermain X dapat melakukan strategi pemasaran dengan membuka cabang 

di kota yang dinilai potensial dan mengakuisisi pesaing di kota tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh experiential marketing 

(sense, feel, think, act, relate) terhadap brand loyalty Arena Bermain X dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act, 

relate secara simultan terhadap brand loyalty Arena Bermain X. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan experiential marketing yang terdiri dari sense, feel, think, act, 

relate secara parsial terhadap brand loyalty Arena Bermain X.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-

saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah : 

1. Bagi akademisi 

Untuk peneliti berikutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan mengganti 

objek penelitian baik dengan jenis usaha produk maupun jasa lainnya, untuk mengetahui 

apakah terdapat kesimpulan yang serupa pada objek penelitian yang berbeda. 
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Selain itu bisa juga dilakukan penelitian yang terfokus kepada variabel experiential 

marketing secara parsial atau terpisah dan meneliti hubungannya bukan hanya terhadap 

brand loyalty tetapi juga terhadap brand equity, karena brand loyalty merupakan variabel 

yang membangun brand equity. 

 

2. Bagi manajemen Arena Bermain X 

Dari hasil average value pada implikasi manajerial diketahui bahwa masih terdapat 

indikator-indikator yang berada di bawah nilai rata-rata yang harus mendapatkan perhatian 

dari pihak perusahaan agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan, terutama indikator tentang 

indera penglihatan yang merupakan bagian dari variabel sense yang tertuang dalam warna 

cat dan penerangan lampu dimana hal tersebut sengaja dibuat seperti yang ada pada saat ini 

sebagai bagian dari usaha untuk membuat konsumennya merasa nyaman namun ternyata 

belum dirasakan baik oleh para konsumen. 

Perusahaan Arena Bermain X juga harus terus meningkatkan dan menjaga kualitas 

produknya agar pelanggan yang sudah puas tetap bertahan dan menjadi semakin loyal 

karena konsumen Arena Bermain X berada pada tingkat loyalitas satisfied buyer yang 

memiliki kecenderungan memindah pembelian ke merek lain, terlebih lagi nilai rata-rata 

tingkat loyalitas konsumen pada tingkatan switcher tidak berbeda terlalu jauh. 

Arena Bermain X dapat meninjau ulang strategi pemasarannya terutama dalam teknik 

penentuan harga dan mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan pasar. Salah satu 

langkah mengkaji ulang faktor Pricing (harga) agar lebih banyak konsumen yang datang dan 

meningkatkan frekuensi kunjungan adalah dengan memberikan beberapa alternatif paket 

harga. Contohnya, Arena Bermain X memberikan pilihan paket harga dimana untuk 
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sejumlah biaya tertentu konsumen dapat melakukan kunjungan pada Arena Bermain X 

sebanyak 3 kali dengan batas waktu tenggang pemakaian tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak 

paket tersebut dibeli. 

Selain teknik penetapan harga, Arena Bermain X juga dapat melakukan strategi 

pemasaran pengembangan pasar dengan mengakuisisi pesaing dan atau meninjau ulang 

untuk melakukan pembukaan cabang di kota lain di Indonesia yang dinilai potensial. Banyak 

konsumen yang ingin berkunjung ke Arena Bermain X namun terhalang oleh faktor jarak 

dan waktu yang harus mereka tempuh karena berada di luar kota atau berbeda pulau 

sehingga membatasi frekuensi berkunjung terhadap Arena Bermain X. Keterbatasan 

frekuensi tersebut juga yang menyebabkan konsumen di kota lain berpeluang untuk 

menggunakan arena bermain lain di kota mereka dengan frekuensi yang lebih sering. Oleh 

karena itu Arena Bermain X dapat melakukan strategi pemasaran dengan membuka cabang 

di kota yang dinilai potensial dan mengakuisisi pesaing di kota tersebut. 
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Lampiran 1 

Tabel 4.19 Average value 

 

Indikator Avg. 

Value SENSE 

1 Warna cat ruangan Arena Bermain X membuat putra/i anda 
3.47 

  nyaman dalam bermain 

2 Lampu penerangan di Arena Bermain X membuat putra/i anda 
3.48 

  nyaman dalam bermain 

3 Musik yang diperdengarkan di Arena Bermain X membuat 
3.93 

  putra/I anda nyaman dalam bermain 

4 Aroma di Arena Bermain X membuat putra/i anda nyaman 
3.61 

  dalam bermain 

5 Semua jenis permainan dan alat peraga pada Arena Bermain X 
4.09 

  aman untuk berinteraksi langsung dengan putra/i anda 

Average 3.72 

FEEL   

6 Anda dan putra/i anda merasa nyaman berada di  
3.96 

  Arena Bermain X 

7 Para pekerja di Arena Bermain X membuat putra/i anda 
3.92 

  merasa senang dalam bermain 

8 Suasana bermain pada Arena Bermain X membuat 
3.99 

  anda dan putra/i anda merasa nyaman 

Average 3.96 

THINK   

9 Keberadaan Arena Bermain X membuat anda berpikir bahwa proses 
4.32 

  pembelajaran bisa digabung dengan kegiatan bermain 

10 Arena Bermain X menambah wawasan putra/i anda 
4.41 

              

11 Arena Bermain X membuat putra/i anda berpikir tentang pekerjaan 
3.93 

  yang mereka sukai dan ingin mereka lakukan di masa depan 

Average 4.22 

ACT   

12 Arena Bermain X membuat putra/i anda melakukan mekanisme 
3.68 

  kerja seperti orang dewasa 
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13 Arena Bermain X membuat putra/i anda berinteraksi langsung 
3.97 

  dengan peralatan dunia kerja 

14 Arena Bermain X membuat putra/i anda berperilaku seperti 
3.63 

  orang dewasa yang bekerja 

15 Arena Bermain X mendorong putra/i anda untuk bekerja dan 
4.08 

  berusaha dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan 

Average 3.84 

RELATE   

16 Arena Bermain X memberika gambaran kepada putra/i anda tentang 
4.1 

  apa yang mereka ingin lakukan di masa depan 

17 Arena Bermain X memberikan pengalaman nyata tentang pekerjaan 
3.96 

  yang menjadi cita-cita mereka di masa yang akan datang 

18 Arena Bermain X membuat putra/i anda percaya bahwa mereka  
3.7 

  menjalani kegiatan seperti di dunia nyata 

19 Arena Bermain X menumbuhkan rasa di dalam diri putra/i anda 
3.76 

  untuk menempatkan diri dalam lingkungan sosial masyarakat 

20 Arena Bermain X membangun hubungan yang erat antara dunia 
3.56 

  anak-anak dengan dunia orang dewasa 

Average 3.82 

BRAND LOYALTY   

21 Arena Bermain X merupakan salah satu pilihan tempat bermain 
3.83 

  untuk putra/i anda 

22 Anda terbiasa memilih Arena Bermain X sebagai arena bermain 
3.64 

  untuk putra/i anda 

23 Anda puas dengan Arena Bermain X sebagai arena bermain 
3.93 

  untuk putra/i anda 

24 Anda menyukai Arena Bermain X sebagai arena bermain untuk putra/i anda 3.68 

25 Anda hanya akan menggunakan Arena Bermain X sebagai arena 
3.01 

  bermain untuk putra/i anda 

 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Lampiran 2 

 

 

Dengan hormat, 

Saya Dibya Sasmaya Syahliandra, mahasiswa semester IX Manajemen Pemasaran, 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian untuk skripsi saya mengenai pengaruh experiential marketing yang terdiri dari 

sense, feel, think, act, dan relate terhadap brand loyalty pada Arena Bermain X. Agar 

penelitian ini dapat berjalan dengan baik, saya mohon kesediaan dan bantuan bapak/ibu 

untuk mengisi kuisioner ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (x) dalam kotak di depan jawaban pertanyaan yang mengandung unsur pilihan 

ganda dan isilah titik-titik yang kosong dengan jawaban yang sesuai 

 

I. Profil Responden 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

 

Usia    : ....................... tahun 

 

 Pendidikan terakhir yang telah diselesaikan : 

 SMP atau sederajat   SMA atau sederajat   D3 

 S1                            S2     S3 

 

Pekerjaan Saat ini : 

 Ibu Rumah Tangga  Wirausahawan 

 Pegawai Negeri   Lainnya (sebutkan :...........................................) 

Pegawai Swasta    
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Tempat tinggal : 

Jakarta Utara      Jakarta Timur   Jakarta Pusat 

Jakarta Barat     Jakarta Selatan                       Luar Jakarta 

 

Pengeluaran keluarga/bulan : 

 < Rp 5.000.000          Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000 

 Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000           > Rp 20.000.001 

 Rp 10.000.001 – RP 15.000.000    

 

Jumlah anak : 

 Satu    Empat 

 Dua    Lainnya (sebutkan :...........................................) 

Tiga  

 

Frekuensi mengunjungi Arena Bermain X : 

 Satu minggu satu kali  Dua bulan satu kali 

 Dua minggu satu kali  Satu tahun satu kali 

 Satu bulan satu kali  Lainnya (sebutkan :...........................................) 

 

Mengetahui Arena Bermain X melalui : 

 Media cetak   Keluarga/Saudara 

 Televisi    Teman 

 Radio    Lainnya (sebutkan :...........................................) 
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II. Pernyataan 

Berilah tanda checklist (√) pada nilai yang sesuai dengan anda pada setiap pernyataan 

Keterangan : 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Cukup setuju 

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

            
No Pernyataan Skala 

    1 2 3 4 5 

 
SENSE 

          

1 
Warna cat ruangan Arena Bermain X membuat 

putra/i anda nyaman dalam bermain 
          

2 
Lampu penerangan di Arena Bermain X membuat 

putra/i anda nyaman dalam bermain 
          

3 
Musik yang diperdengarkan di Arena Bermain X 

membuat putra/I anda nyaman dalam bermain 
          

4 
Aroma di Arena Bermain X membuat putra/i anda 

nyaman dalam bermain 
          

5 

Semua jenis permainan dan alat peraga pada Arena 

Bermain X aman untuk berinteraksi langsung 

dengan putra/i anda 

          

 
FEEL 

     

6 
Anda dan putra/i anda merasa nyaman berada di 

Arena Bermain X 
          

7 
Para pekerja di Arena Bermain X membuat putra/i 

anda merasa senang dalam bermain 
          

8 Suasana bermain pada Arena Bermain X membuat           

  anda dan putra/i anda merasa nyaman           

 
THINK 

     

9 
Keberadaan Arena Bermain X membuat anda 

berpikir bahwa proses pembelajaran bisa digabung 
          

  dengan kegiatan bermain           

10 Arena Bermain X menambah wawasan putra/i anda     
 

    

                  
 

    

11 
Arena Bermain X membuat putra/i anda berpikir 

tentang pekerjaan yang mereka sukai dan ingin 
          

  mereka lakukan di masa depan           

 
ACT 

     

12 
Arena Bermain X membuat putra/i anda melakukan 

mekanisme kerja seperti orang dewasa 
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13 
Arena Bermain X membuat putra/i anda 

berinteraksi langsung dengan peralatan dunia kerja 
          

14 
Arena Bermain X membuat putra/i anda berperilaku 

seperti orang dewasa yang bekerja 
          

15 

Arena Bermain X mendorong putra/i anda untuk 

bekerja dan berusaha dalam mendapatkan apa yang 

mereka inginkan 

          

 
RELATE 

     

16 

Arena Bermain X memberika gambaran kepada 

putra/i anda tentang apa yang mereka ingin lakukan 

di masa depan 

          

17 

Arena Bermain X memberikan pengalaman nyata 

tentang pekerjaan yang menjadi cita-cita mereka di 

masa yang akan dating 

          

18 

Arena Bermain X membuat putra/i anda percaya 

bahwa mereka menjalani kegiatan seperti di dunia 

nyata 

      
 

  

19 

Arena Bermain X menumbuhkan rasa di dalam diri 

putra/i anda untuk menempatkan diri dalam 

lingkungan sosial masyarakat 

          

20 
Arena Bermain X membangun hubungan yang erat 

antara dunia anak-anak dengan dunia orang dewasa 
          

 
BRAND LOYALTY 

     

21 
Arena Bermain X merupakan salah satu pilihan 

tempat bermain untuk putra/i anda 
          

22 
Anda terbiasa memilih Arena Bermain X sebagai 

arena bermain untuk putra/i anda 
          

23 
Anda puas dengan Arena Bermain X sebagai arena 

bermain untuk putra/i anda 
          

24 
Anda menyukai Arena Bermain X sebagai arena 

bermain untuk putra/i anda 
    

 
    

25 
Anda hanya akan menggunakan Arena Bermain X 

sebagai arena bermain untuk putra/i anda 
          

       

       

  
Hormat saya, 

 

       

       

       

  
Dibya Sasmaya S. 

 

  
200611020 
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Lampiran 3 

 

Hasil uji validitas 

   skortotal 

sense Pearson Correlation .771 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

feel Pearson Correlation .698 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

think Pearson Correlation .713 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

act Pearson Correlation .891 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

relate Pearson Correlation .800 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

brandloyalty Pearson Correlation .704 

 Sig. (2-tailed) .000 

 N 100 

skortotal Pearson Correlation 1 

 Sig. (2-tailed)  

 N 100 

 

Hasil uji reliabilitas 

 

Cronbach's 

Alpha  

Sense .824 

Feel .844 

Think .843 

Act .791 

Relate .818 
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Brandloyalty .844 

 

 

Lampiran 4 

Hasil uji asumsi klasik 

• Hasil uji normalitas 

1.00.80.60.40.20.0

1.0
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Dependent Variable: Brand Loyalty

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

 

 

• Hasil uji multikolinearitas 

Coefficientsa

.377 2.652

.464 2.154

.517 1.935

.329 3.038

.363 2.754

Sense

Feel

Think

Act

Relate

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Brand Loyaltya. 
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• Hasil uji heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: Brand Loyalty

Scatterplot

 

 

 

• Hasil uji autokorelasi 

Model Summaryb

2.158a
Model
1

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

Dependent Variable: Brand Loyaltyb. 
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Lampiran 5 

 

Hasil uji hipotesa 

• Hasil uji F 

Model Summary

.901a .812 .802 .33474

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

 

ANOVAb

45.570 5 9.114 81.338 .000a

10.533 94 .112

56.102 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Relate, Think, Feel, Sense, Acta. 

Dependent Variable: Brand Loyaltyb. 

 

 

• Hasil uji t 

Coefficientsa

-1.149 .254 -4.527 .000

.236 .100 .171 2.351 .021

.263 .070 .248 3.782 .000

.198 .068 .182 2.922 .004

.354 .100 .276 3.540 .001

.237 .090 .196 2.636 .010

(Constant)

Sense

Feel

Think

Act

Relate

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Brand Loyaltya. 
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