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Era globalisasi saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat antar negara 

atau yang biasa disebut dengan persaingan global. Disebutkan oleh Ulfa (2014) 

persaingan bisnis global dari tahun ketahun semakin ketat dengan munculnya 

berbagai jenis persaingan usaha. Indonesia, merupakan salah satu negara yang turut 

terlibat dalam persaingan global. Kunci keunggulan bersaing dalam menghadapi 

dinamika persaingan yang semakin ketat adalah kesetiaan pelanggan. Perusahaan 

mendapatkan 50% sampai 85% pendapatan mereka dari 10% sampai 20% dari total 

pelanggan mereka yang sebenarnya adalah pelanggan setia mereka (Baser, et, al., 

2015). 

Input utama dalam hubungan merek dengan konsumen ini yaitu pengalaman 

merek dan hasil utama yang diharapkan dari hubungan merek dengan konsumen ini 

yaitu loyalitas merek (Sahin, dkk, 2011). Pengalaman terhadap merek memiliki 

peranan penting dalam membentuk loyalitas konsumen terhadap merek. Tidak hanya 

berpengaruh pada loyalitas, pengalaman merek dapat melibatkan ikatan emosional 

konsumen, dimana konsumen yang menyenangi merek ditandai dengan gairah dan 

pengaruh positif, dan dapat dianggap sebagai komponen aktif kepuasan (Sahin, 

2011). Jika ditinjau dari teori-teori tersebut dapat kita ketahui bahwa pengalaman 

merek tentu memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen terhadap suatu merek 

yang mana kepuasan tersebut akan berpengaruh pada loyalitas konsumen pada suatu 

merek. Pengalaman merek tidak hanya memiliki pengaruh terhadap kepuasan saja 

tetapi juga terhadap kepercayaan konsumen terhadap merek dan kepercayaan merek 

juga memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek. Sebagaimana yang disebutkan oleh 

Sahin, dkk (2011) bahwa pengalaman merek yang positif dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen, kepercayaan merek dan loyalitas merek. Konsumen tidak akan 

menjadi loyal apabila mereka tidak percaya terhadap merek tersebut (Ahmed, dkk, 

2014). 
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Pengalaman merek dikonseptualisasikan sebagai sensasi, perasaan, kognisi, 

dan tanggapan perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang berhubungan dengan 

merek yang merupakan bagian dari desain dan identitas merek, kemasan, komunikasi, 

dan lingkungan (Brakus et al., 2009). Seiring waktu, pengalaman merek dapat 

mengakibatkan ikatan emosional, tetapi emosi hanya satu hasil internal rangsangan 

yang membangkitkan pengalaman. Dengan demikian, karena pengalaman merek 

berbeda dari evaluasi merek, keterlibatan, lampiran, dan menyenangkan konsumen, 

pengalaman merek juga konseptual dan empiris yang berbeda dari kepribadian. 

konsumen yang menyenangi merek ditandai dengan gairah dan pengaruh positif, dan 

dapat dianggap sebagai komponen aktif kepuasan (Sahin, 2011). 

Pengalaman merek mendorong loyalitas dengan menciptakan hubungan 

emosional melalui konteks mengikat, menarik dan konsisten. Konteksnya adalah 

lingkungan di mana proses pelayanan terjadi. Definisi secara konteks menunjukkan 

dua komponen utama, yaitu fisik dan relasional. Konteks fisik terdiri dari "petunjuk" 

yang dihasilkan oleh pemandangan, suara, tekstur dan aroma dari lingkungan; 

konteks relasional terdiri dari "petunjuk" yang berasal dari orang-orang dan perilaku 

di mana mereka terlibat (Sahin, dkk, 2011; Morrison dan Crane, 2007). Rehman, dkk 

(2014) juga menemukan pengaruh positif pengalaman merek terhadap kepercayaan 

merek yang menyebutkan bahwa pengalaman merek konsumen dapat melemahkan 

dan menguatkan kepercayaan mereka, Pengalaman merek bisa positif atau negatif, 

jangka pendek atau jangka panjang dan dapat berpengaruh secara efektif pada 

kepercayaan merek. 

b. Karakteristik Pelanggan Yang Loyal 

Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan, pelanggan 

yangloyal memiliki karakteristik sebagai berikut ; 

1) Melakukan pembelian secara teratur. Pelanggan senantiasa membeli produk 

yang telah ditawarkan oleh pihak perusahaan.  

2) Mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain. Karena pelanggan 

sangat puas dengan produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Pelangganpun 

merekomendasikan kepada orang lain tentang produk perusahaan yang telah 

digunakan oleh pelanggan.  



3) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Karena 

merasa telah nyaman terhadap produk yang digunakan didalam perusahaan tersebut 

maka pelanggan merasa akan tetap menggunakan produk yang perusahaan tersebut 

tawarkan atau akan selalu tertarik pada produk perusahaan tersebut.  

c. Tahapan dan Tingkat Loyalitas  

Untuk menjadi pelanggan yang mempunyai fisik loyal terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilalui oleh anggota. Secara sederhana saat anggota membeli 

produk, anggota harus mempunyai suatu keyakinan dalam dirinya tentang produk 

tersebut.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas anggota Jika dilihat dari pengertian 

tentang loyalitas pelanggan dapat ditarik kesimpulan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Setiap kali pelanggan melakukanproses 

pembelian, maka ia akan bergerak melalui siklus pembelian, pelanggan membeli 

pertama kali akan bergerak melalui lima langkah: pertama menyadari produk, kedua 

melakukan pembelian awal, kemudian pelanggan bergerak melalui dua tahap 

pembentukan sikap, yakni evaluasi pasca  pembelian dan keputusan membeli 

kembali. Bila keputusan membeli kembali telah disetujui, maka langkah kelima yang 

juga merupakan faktor terakhir yang dapat. 

Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetian seseorang (anggota) terhadap 

perusahan yang mereka gunakan, atau lamanya hubungan atau lembaga keuangan 

untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Loyalitas 

dapat dilakukan oleh seluruh anggota apabila mereka merasa senang terhadap sistem 

pelayanan yang baik dan mendapatkan perhatian  
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