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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern saat ini komunikasi berkaitan erat dengan ilmu lainnya 

seperti pemasaran, teori ini muncul seiring perkembangan perusahaan dalam 

memerlukan paduan ilmu tersebut. Perusahaan memerlukan pemasaran untuk 

mengkomunikasikan produknya pada konsumennya agar dapat menjual 

produknya. Salah satunya komunikasi sangat erat dengan promotion mix.  

Dalam bersosialisasi dan mempromosikan program kerjanya, 

perusahaan atau instansi sebisa mungkin memperbaiki brand image di mata 

masyarakat atau konsumen. Hal itu bisa memberikan dukungan dalam 

menciptakan gambaran positif di benak konsumen. Kotler dan Fox dalam 

Setiadi (2013:180) mendefinisikan citra sebagai sebuah gambaran-gambaran, 

kesan-kesan, dan keyakinan-keyakinan seseorang terhadap suatu objek. Citra 

merek berhubungan terhadap sikap yang berupa keyakinan terhadap suatu 

merek, konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian.  

Perusahaan jasa memasarkan berbagai macam jenis atribut-atribut jasa 

pelayanan yang dapat memberikan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Persaingan yang semakin ketat mempengaruhi bisnis jasa untuk menemukan 

strategi baru untuk konsumen agar tetap loyal memakai jasa. Hal ini sedikit 

banyak berpengaruh pada perkembangan industri rumah sakit karena rumah 
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sakit sekarang ini bukan sekedar menjalankan fungsi sosialnya saja melainkan 

juga harus menguntungkan untuk pengelolaanya. Salah satu yang dapat 

dilakukan rumah sakit untuk dapat bersaing adalah dengan membangun 

kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik membuat pasien 

merasa percaya saat berobat atau rawat inap di rumah sakit tersebut sehingga 

timbul loyalitas pasien terhadap rumah sakit. 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan 

masyarakat Indonesia. Pemerintah telah bersungguh-sungguh dan terus-

menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Peran tersebut pada dewasa ini 

semakin dituntut akibat adanya perubahan-perubahan epidemiologik penyakit, 

perubahan struktur organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perubahan sosio-ekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih 

efektif, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat. 

PKU Muhammadiyah Kartasura merupakan rumah sakit berbasis 

Islami yang ada di Kartasuradan merupakan salah satu sarana pertolongan 

serta pemberian pelayanan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat  

Kartasura. Mengingat rumah sakit adalah lembaga yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan, maka sejalan 

dengan hal tersebut PKU Muhammadiyah Kartasura memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan. Oleh 

karena itu PKU Muhammadiyah Kartasuradituntut bertanggung jawab untuk 
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memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu terhadap masyarakat sesuai 

dengan standart yang ditetapkan dan dapat dijangkau semua lapisan 

masyarakat. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa 

Pemerintah mempunyai kebijakan untuk lebih menfokuskan pada pelayanan 

kesehatan masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan harus didukung oleh 

kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan 

sarana penunjang lainnya dan proses pemberian pelayanan serta harapan 

masyarakat. Salah satu upaya PKU Muhammadiyah Kartasura antara lain 

selalu melakukan berbagai cara agar instansinya dapat dikenal oleh khalayak 

luas. Hal ini dilakukan agar PKU Muhammadiyah Kartasura mendapat citra 

atau image positif dimata khalayak luas sehingga dapat berkembang sesuai 

harapan. Namun terdapat faktor yang mempengaruhi image suatu perusahaan 

atau instansi, salah satunya faktor yang dirasakan masyarakat adalah kualitas 

layanan yang berdampak padaekuitas. 

Selanjutnya, dibandingkan dengan layanan lain, konsep branding 

dalam perawatan kesehatan organisasi telah menarik perhatian terbatas dalam 

literatur. Di antara beberapa studi dilakukan pada kesehatan ekuitas merek, 

Kim et al. (2008) dalam Chahal dan Bala (2010) menunjukkan bahwa rumah 

sakit harus fokus pada pengembangan manajemen hubungan pelanggan untuk 

meningkatkan brand ekuitas. Kelangkaan penelitian tentang merek ekuitas 

dalam organisasi kesehatan mungkin karena produk layanan kesehatan yang 

tinggi produk-produk berkualitas kepercayaan dengan karakteristik yang 

kompleks dan unik (Hariharan et al.2004 dalam Chahal dan Bala, 2010). 
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Selanjutnya kinerja mereka tergantung pada campuran faktor kualitatif seperti 

kualitas pelayanan dari tenaga terampil termasuk teknis dan perilaku kualitas 

interaksi, sifat pengobatan, jenis pasien dan kesadaran mereka, ketersediaan 

umum serta layanan khusus dengan harga yang kompetitif, ketersediaan 

peralatan teknis terbaru, dan lain-lain yang membuat evaluasi pelayanan 

kesehatan yang sulit. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi ekuitas 

merek komponen dalam sektor kesehatan yang dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan layanan ekuitas merek. Ini terutama mengevaluasi 

persepsi kualitas layanan, loyalitas merek, dan citra rumah sakit, tiga 

komponen yang signifikan dari layanan ekuitas merek dan menetapkan 

mereka hubungan dengan ekuitas merek layanan di sektor kesehatan dari 

India. 

Membahas citra rumah sakit kadang membuat perbedaan mengenai 

citra rumah sakit itu sendiri di mata masyarakat yang kebanyakan menemui 

banyak komentar. Suasana, kebersihan dan kenyamanan kurang diperhatikan. 

Banyak dokter yang tidak memberi penjelasan yang cukup kepada pasien, 

akibatnya pasien merasa kurang disegani. Ada juga dokter yang terlalu banyak 

pasien sehingga dalam proses pemeriksaan, dokter memeriksa pasien dengan 

cepat dan tidak akurat. Banyak dokter dan perawat tidak memberikan 

pelayanan yang baik dengan memperlihatkan muka (judes, acuh, cuek, 

sombong, tidak sopan). Antara dokter dinilai saling melindungi pada kasus 

yang dinilai merugikan pasien. 
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Salah satu layanan rumah sakit yang perlu ditingkatkan adalah dari 

segi kualitas yang merupakan salah satu faktor terpenting untuk dapat 

mengatasi pasien yang melakukan pengobatan, tidak kalah pentingnya kualitas 

juga dapat menunjang citra PKU Muhammadiyah dari segi tingkat layanan 

sehingga berdampak pada loyalitas pasien. Oleh karena itu penulis ingin 

melakukan penelitian di PKU Muhammadiyah Kartasura terkait dengan 

layanan yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sebagai tugas akhir judul yang diajukan adalah “Upaya 

PKU Muhammadiyah Membangun Loyalitas Pelanggan Melalui Kualitas 

Layanan dan Imagedalam Meningkatkan Brand Equity” (Survei Pada Pasien 

PKU Muhammadiyah Kartasura). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkanlatar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah perceived quality memiliki pengaruh positif terhadap equity? 

2. Apakah perceived qualitymemiliki pengaruh positif terhadap loyalty? 

3. Apakah image memiliki pengaruh positif terhadap equity yang dimediasi 

oleh loyalty? 

4. Apakah loyalty memiliki pengaruh positif terhadap equity? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh perceived quality terhadap equity. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perceived qualityterhadap loyalty. 

3. Untuk mengetahui pengaruh image terhadap equity yang dimediasi oleh 

loyalty. 

4. Untuk mengetahui pengaruh loyaltyterhadap equity.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pihak-pihak tersebut antara lain: 

1. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan informasi bagi 

manajemen rumah sakit dalam proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan kebijakan memenuhi keinginan dan kebutuhan pasien 

demi peningkatan pelayanankepada para pasien yang percaya akan 

pelayanan PKU Muhammadiyah Kartasura sehingga menjadi keunggulan 

dan daya saing bagi rumah sakit. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi kontribusi bagi peneliti dalam mengembangkan 

pengetahuan mengenai dunia pemasaran jasa khususnya mengenai  

kualitas layanan, citra  dan loyalitas pelanggan di rumah sakit. 
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3. Bagi pihak lain 

Memberikan tambahan pengetahuan yang nyata dalam bidang pemasaran 

jasa pada industri rumah sakit dan dapat memberikan kontribusi untuk 

penelitian selanjutnya serta menjadi landasan dalam mengembangkan 

model penelitian mengenai kualitas layanan, citra dan loyalitas pelanggan 

yang lebih komprehensif dengan subyek yang lebih luas. 

 

E. Landasan Teori  

1. Perceived Service Quality 

Kualitas menurut ISO 9000 adalah “degree to which a set of 

inherent characteristict fulfils requitments (derajat yang dicapai oleh 

kharakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan). Lebih lanjut 

persyaratan dalam hal ini adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, 

biasanya tersirat atau wajib. Jadi, kualitas sebagaimana yang 

diinterprestasikan ISO 9000 merupakan perpaduan antara sifat dan 

kharakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan 

menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut memenuhi 

kebutuhannya (Lupiyoadi, 2013: 212). 

Ketepatan strategi pemasaran jasa dari suatu perusahaan ditentukan 

oleh kualitas jasa (service quality) yang ditawarkan dan diukur oleh 

service performanceperceived service (jasa yang dirasakan konsumen) dan 

consumer expectation (jasa yang diharapkan konsumen). “Service 
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performance adalah kinerja dari pelayananyang diterima oleh konsumen 

itu sendiri danmenilai kualitas dari pelayanan yang benar-benarmereka 

rasakan” (Cronin dan Taylor dalam Dharmayanti, 2006). Salah satu cara 

utama bagi perusahaan jasa untuk menyatakan keunggulan dirinya adalah 

dengan selalu memberikan kualitas jasa yang lebih tinggi dari para 

pesaingnya. 

Service quality berbeda dengan pelayanan prima (service 

excellence) di mana pelayanan prima atau service excellence adalah “suatu 

sikap atau cara karyawan di dalam melayani pelanggan secara 

memuaskan” (Elhaitammy, 1990 dalam Tjiptono, 2006:58). Pelayanan 

prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang berarti 

pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena 

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi 

yang memberikan pelayanan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perbedaan service performance 

dengan service excellence adalah bahwa service excellence merupakan 

bagian dari service performance karena service excellence lebih terfokus 

di dalam pelayanan karyawan sedangkan service performance meliputi 

keseluruhan pelayanan baik meliputi pelayanan karyawan hingga ke 

prasarana pelayanan. 

a. Klasifikasi Jasa 

Menurut Lovelock (2007) dalam Sangadii (2013:95-97) Jasa 

diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Segmen pasar. 

Berdasarkan segmen pasarnya, jasa dapat dibedakan menjadi jasa 

kepada konsumen akhir (misalnya, taksi, asuransi jiwa dan 

pendidikan) dan jasa bagi konsumen organisasional (misalnya biro 

periklanan, jasa akutansi dan perpasakan, dan jasa manajemen). 

2) Tingkat Keberwujudannya 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Jasa dapat dibedakan menjadi: 

a) Jasa Penyewaan (Rented Goods Service) 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan 

produk-produk tertentu berdasarkan tarif dan jangka waktu 

tertentu. 

b) Jasa Barang Milik (Owned Goods Service) 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan, dan dipelihara atau dirawat oleh 

perusahaan yang menawarkan jasa tertentu. 

c) Jasa Nonbarang (Non Goods Service) 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal yang 

ditawarkan kepada para pelanggan itu tidak berwujud 

(intangible). 

3) Keterampilan Penyedia Jasa. 

 Terdapat dua tipe pokok jasa, yaitu jasa profesional dan jasa non 

profesional.Jasa profesional seperti konsultan hukum, konsultasi 
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perpajakan, konsultasi sistem informasi, pelayanan dan perawatan 

kesehatan, dan jasa arsitektur. Jasa non profesional seperti jasa 

sopir taksi, tukang parkir, pengantar surat, dan penjaga malam. 

4) Tujuan Organisasi Jasa. 

Jasa dapat diklarifikasikan menjadi jasa komersil /jasa laba (profit 

service)dan jasa niralaba (nonprofite service).Jasa labamisalnya 

penerbangan, bank, penyewaan mobil, bioskop, dan hotel. Jasa 

niralabamisalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, 

panti wreda, perpustakaan umum dan museum. 

5) Regulasi 

Jasa dapat dibagi menjadi jasa regulasi (regulated service)dan jasa 

non regulasi (nonregulated service),jasa regulasi misalnya jasa 

pialang,angkutan umum, dan perbankan. Jasa non regulasi 

misalnya jasa makelar, jasa boga, asrama, serta pengecatan rumah. 

6) Tingkat Identitas Karyawan 

Jasa dapat dibedakan menjai dua macam, yaitu jasa berbasis 

peralatan dan jasa berbasis manusia. Jasa berbasis peralatanseperti: 

cuci mobil otomatis, jasa sumbangan telepon jarak jauh, mesin 

ATM, perbankan internet, otomat pengecer, dan penatu.Jasa 

berbasis manusia seperti: pelatih sepak bola, satpam, akuntan, 

konsultan hukum, dan konsultan manajemen. 
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7) Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Secara umum jasa dapat dibagi menjadi jasa kontak tinggi/high 

contact servicedan jasa kontak rendah/low contact service.jasa 

kontak tinggi seperti: universitas, bank, dokter,penata rambut, juru 

rias, dan penggadaian. Jasa kontak rendahseperti:  bioskop dan jasa 

layanan pos. 

b. Demensi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa menurut Parasuraman (2002) dalam Sangadii 

(2013:100) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Sedangkan dimensi kualitas jasa adalah sebagai 

berikut: 

1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan tepat, dan kemampuan untuk dipercaya, terutama 

untuk memberikan jasa secara tepat waktu, dengan cara yang sama 

sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, dan tanpa melakukan 

kesalahan. 

2) Daya tanggap (responsiveness). Yaitu kemampuan atau keinginan 

para karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan 

konsumen. 

3) Jaminan (assurance), meliputi pengetahuan, kemampuan, 

keramahan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal 

untuk menghilangkansifat keragu-raguan konsumen dari bahaya dan 

resiko. 



12 

4) Empati (empathy), meliputi sikap kontak personal atau perusahaan 

untuk memahami kebutuhan dan kesulitan, konsumen, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan 

komunikasi atau hubungan. 

5) Produk–produk fisik (tangible), tersedianya fasilitas fisik, 

perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lainyang bisa dan 

harus ada dalam proses jasa. 

 

2. Image 

Menurut Aaker (2013: 179) citra adalah total persepsi terhadap 

suatu objek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai 

sumber setiap waktu, sedangkan citra merek merupakan keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman 

masa lalu terhadap merek itu.Kotler dan Fox dalam Setiadi (2013:180) 

mendefinisikan citra sebagai sebuah gambaran-gambaran, kesan-kesan, 

dan keyakinan-keyakinan seseorang terhadap suatu objek. Citra merek 

berhubungan terhadap sikap yang berupa keyakinan terhadap suatu merek, 

konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Jika perusahaan ingin 

merubah produk merek yang telah lama ada mempunyai citra yang positif, 

maka perubahan itu harus terlebih dahulu menilai inferensi konsumen atas 

perubahan yang akan dilakukan. 

Dapat disimpulkan bahwa Citramerek adalah kesan keseluruhan 

terhadap posisi merek yang ditinjau darikompetitornya/merek lain yang 
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diketahui oleh konsumen apakah merektersebut dinilai oleh konsumen 

sebagai merek yang kuat. Citra merek dapat dinilai positif ataupun negatif 

oleh konsumen tergantung pada persepsi seseorang menilai sebuah 

merek.Apabila sesorang menilai positif terhadap suatu merek, tidak 

menutup kemungkinan orang tersebut mendasari darikeputusan 

membeliatau menggunakan merek tersebut bahkan timbul loyalitas merek 

(brand loyalty) dari konsumen.Konsumen lebih sering membeli produk 

dengan merek yang terkenal karenamerasa lebih nyaman dengan hal-hal 

yang sudah dikenal. 

 

3. Loyalty 

Menurut Grafin (2005) dalam Sangadii (2013:104) menyatakan 

“ loyalty is defined as non random purchase expressed over time by some 

decision making unit”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan 

loyalitas lebih mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap 

barang atau jasa dari suatu prusahaan yang dipilih. 

Dalam konteks bisnis, istilah loyalitas digunakan untuk melukiskan 

kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan 

dalam jangka panjang, dengan membeli dan meggunakan barang dan 

jasanya secara berulang-ulang dan lebih baik lagi secara eksklusif, dan 

dengan sukarela merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada 

teman-teman dan rekan-rekannya (Lovelock dan Wright, 2005: 133). 
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Loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang tidak hanya membeli 

ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap 

yang positif terhadap suau perusahaan jasa, misalnya dengan 

merekomendasikan orang lain untuk membeli (Gremler dan Brown, 1997 

dalam Hasan, 2008: 83).  

Griffin (2008:31) mengatakan bahwa pelanggan yang loyal adalah 

mereka yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu sehingga 

mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang 

mereka kenal. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa di sektor jasa 

sangat membutuhkan loyalitas pelanggan untuk dapat mengenalkan 

produk ke pasar sekaligus untuk mengetahui respon pasar terhadap 

keberadaan produk dengan harapan pasar dapat menggunakan produk jasa 

tersebut. Karakteristik pelanggan yang loyal antara lain: 

a. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

b. Membeli antarline produk dan jasa. 

c. Merefrensikan kepada orang lain. 

d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.  

Menurut Hasan (2008:91) ada empat cara mengukur loyalitas pelanggan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Loyalitas pelanggan dapat ditelusur melalui ukuran-ukuran, seperti 

defection rate, jumlah dan kontinuitas pelanggan inti, longevity of 

core costumer, dan nilai pelanggan inti (dalam bentuk penghematan 
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yang diperoleh pelanggan inti sebagai hasil kualitas, produktivitas, 

reduksi biaya, dan waktu siklus yang singkat). 

b. Data loyalitas diperoleh dari umpan balik pelanggan yang dapat 

dikumpulkan melalui berbagai cara yang tingkat efektivitasnya 

bervariasi: observasi aktif dan pasif, kartu dan kotak saran, saluran 

telepon bebas pulsa, survei (via surat, telepon, email, wawancara 

langsung), focus group atau panel pelanggan, atau visit top 

management. 

c. Lost costumer analisis, analisis nonpelanggan, masukan dari 

karyawan lini depan, masukan dari distributor atau pengecer, 

wawancara secara individual atau mendalam (one on one in depth 

interviews).  

d. Menganalisis umpan dari pelanggan, mantan pelanggan, 

nonpelanggan, dan pesaing.  

• Mantan pelanggan dan nonpelanggan diteliti, konsentrasi 

perusahaan untuk menciptakan kelanggengan relasi dengan 

pelanggan. 

• Menganalisis penyebab beralihnya mantan pelanggan ke 

pesaing, kemudian berusaha merebutnya kembali, termasuk 

menganalisis penyebab nonpelanggan tidak menggunakan 

produk perusahaan. 

• Memahami secara lebih faktor-faktor yang menunjang 

loyalitas pelanggan, serta faktor negatif yang berpotensi 
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menimbulkan costumer defections. Atas dasar pemahaman ini, 

tindakan antisipatif dan korelatif dapat ditempuh dengan cepat, 

tepat, dan efisien. 

David Aaker (1991) dalam Hasan (2008:159), membuat urutan 

loyalitas merekdalam lima tingkatan, yaitu : 

1. Switcher adalah pembeli yang sama sekali tidak loyal. Pembeli 

yang tidak mau terikat dengan merek apa pun. Merek mempunyai 

peran penting dalam keputusan pembeli jenis ini. 

2. Habital buyer, pembeli ini adalah pembeli yang merasa puas 

dengan produk, atau jasa paling tidak mereka tidak kecewa. 

Pembeli ini memilih merek, ksrena kebiasaan saja. 

3. Satisfied buyer with switching cost, pembeli ini adalah mereka-

mereka yang puas (satisfied buyer) dengan menanggung atau 

mengeluarkan biaya pengalihan (switching cost), seperti biaya 

waktu, uang, dan mungkin resiko pemakaian karna pengalihan 

merek. 

4. Liking the brand, pembeli sangat menyukai merek, pembeliannya 

berdasarkan asosiasi merek (mungkin simbol, atau karena 

rangkaian pengalaman menggunakan sudah lama). 

5. Committed buyer, mereka ini adalah pembeli/pelanggan yang 

sangat setia, mereka sangat bangga dalam menggunakan merek 

tertentu itu. 
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Griffin (2008:11-12) juga berpendapat bahwa dengan 

meningkatkan loyalitas pada konsumen maka akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. manfaat tersebut adalah sebagai berikut:   

a. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambilalihan 

pelanggan lebih tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan. 

b. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontrakdan 

pemrosesan order. 

c. Biaya pemutaran pelanggan (costumer turnover) menjadi berkurang 

(lebih sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan). 

d. Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa 

pasar pelanggan yang lebih besar. 

e. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif: dengan 

asumsi para pelanggan yang loyal juga merasa puas. 

f. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, 

klaim garansi, dan sebagainya. 

 

4. Brand Equity 

Aaker (1991) dalam Hasan (2008: 158) mendefinisikan ekuitas 

merek sebagai serangkaian aset merek dan aktiva lain yang berhubungan 

dengan sebuah brand-merek, yang dapat meningkatkan nilai produk bagi 

pelanggan. Ada lima kategori aset yang meningkatkan brand equity: (1) 

kesadaran merek, (2) asosiasi merek, (3) persepsi kualitas, (4) kesetiaan 

merek, dan (5) aset merek: simbol, lambang. Brand equity tidak hanya 
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melekat pada produk, tetapi juga pada perusahaan. Brand yang kuat 

memiliki pengaruh positif atas kemampuan merek, secara langsung 

maupun tidak langsung, melalui kualitas yang dipersepsikan. 

Terkait ekuitas layanan sebuah rumah sakit Kim et al. (2003) 

menggunakan loyalitas, kesadaran, persepsi kualitas, dan citra. Sebuah 

studi lebih lanjut oleh Kim et al. (2008) dalam Chala (2010)  menganggap 

kepercayaan, kepuasan pelanggan, hubungan, loyalitas, dan kesadaran 

merek merupakan faktor utama yang mempengaruhi merek kesehatan. 

Literatur tersebut menunjukkan bahwa kualitas, loyalitas, gambar, asosiasi 

dan kesadaran adalah merek layanan yang dianggap penting oleh 

komponen ekuitas. 

 Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa ekuitas merek 

merupakan persepsi dari para konsumen terhadap keistimewaan suatu 

merek dibandingkan dengan merek yang lain atau bisa dikatakan sebagai 

suatu kekuatan merek dari produk tersebut. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Variabel dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi 

dari studi terdahulu. Kajian studi terdahulu menjadi dasar pembentukan 

konstruk alternatif serta sebagai pendukung model yang dikaji dalam 

penelitian ini yang akan disajikan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel I.1 

Penelitian Terdahulu dan Posisi Studi 

Peneliti/tahun Variabel 
Independen 

Variabel 
Mediasi/Moderasi 

Variabel 
Dependen 

Alat Uji 
Statistik 

Hardeep Chahal 
and Madhu 
Bala (2010) 

erceived quality, 
brand image 

Loyalty  Brand Equity SEM  
(SPSS) 

Ketut Gunawan 
dan 

Sundring Pantja 
Djati(2009) 

Kualitas 
Layanan 

- Loyalitas Pasien SPSS 

Studi ini Perceived 
Quality, dan 

Image 

Loyalty Equity SEM 
(AMOS 16) 

 

Penelitian Chahal dan Bala (2010), yang berjudul “Significant 

components of service brand equity in healthcare sector”, pada 206 

(responden) di kota Jammu, India menunjukkan hasil penelitian, layanan 

brand equity di sektor kesehatan sangat dipengaruhi oleh loyalitas merek dan 

persepsi kualitas. Namun, citra merek memiliki pengaruh tidak langsung pada 

layanan ekuitas merek melalui loyalitas merek (mediasi variabel).(Hasil dapat 

dilihat pada perolehan nilai probabilitas dari hubungan langsung antar variabel 

< 0,05). 

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Gunawan dan Djati (2009) 

tentang “Kualitas Layanan dan Loyalitas Pasien (Studi pada Rumah Sakit 

Umum Swasta di Kota Singaraja, Bali)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  kualitas pelayanan yang terdiri 

dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty memiliki 

pengaruh signifikan terhadap loyalitas pasienbaik secara 
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individumaupunsecara simultan,kehandalan merupakan dimensi yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap loyalitas pasien. 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Model yang dikonstruksi pada studi ini merupakan hasil konstruksian 

yang peneliti kembangkan berdasarkan kajian literatur studi terdahulu. Model 

penelitian ini terdiri dari 4 variabel amatan yang digunakan untuk menjelaskan 

proses terbentuknya equity (ekuitas) PKU Muhammadiyah Kartasuradengan 

perceived quality  dan imagesebagai varibel dependen dan loyalty sebagai 

variabel mediasi.Model ini bertujuan untuk menguji pengaruh perceived 

quality pada equity(H1), pengaruh perceived qualitypada loyalty 

(H2),pengaruh image pada equiy melalui loyalty (H3), dan pengaruhloyalty 

pada equity (H4). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran 

H4 

HI 

H2 

H3 

Loyalty 
(Loyalitas) 

Image 
(Citra) 

Equity 
(Ekuitas) 

PerceivedQuality 
(Kualitas Layanan 

Diterima) 
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H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, maka peneliti membaca referensi teoritis 

yang relevan dengan masalah dan berfikir selain itu penemuan sebelumnya 

yang relevan dapat memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

(hipotesis). Jadi kalau jawaban terhadap rumusan masalah yang baru 

didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan tetapi belum 

ada penelian secara empiris/faktual.(Sugiyono, 2007:17). Berdasarkan 

kerangka pikir penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perceived quality terhadap 

equity. 

Kualitas pelayanan yang dirasakan adalah persepsi keseluruhan 

konsumen mengenai kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa tertentu 

dibandingkan dengan layanan kesehatan yang lain maupun produk layanan 

yang tersedia. Kualitas pelayanan menyediakan dasar untuk diferensiasi 

layanan bagi perusahaan dalam hal kehandalan, responsiveness, assurance, 

tangibility dan emphaty (Parasuraman et al. 1994 dalam Chala, 2010), pada 

kenyataannya tes untuk keberhasilannya tergantung pada kualitas layanan 

yang disediakan kepada konsumen. Untuk memenuhi syarat tes ini dan 

memberikan kontribusi untuk ekuitas merek, rumah sakit harus memberikan 

pelayanan tambahan yaitu kombinasi dari layanan profesional berkualitas 

tinggi dan perawatan pasien terbaik dan kualitas layanan yang dapat 
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menyenangkan pasien. Hal ini kemudian akan meningkatkan nama dan citra 

rumah sakit (Shanthi, 2006 dalam Chala 2010) dan menambah nilai tambah 

bagi pihak rumah sakit itu sendiri. 

H2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perceived quality terhadap 

loyalty 

Caruana (2002, dalam Djati 2009) dalam hasil penelitiannya 

menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. Lebih lanjut, Rifai (2005, dalam Djati 2009) menyimpulkan dalam 

penelitiannya bahwa persepsi masyarakat tentang kualitas jasa pelayanan 

kesehatan dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan 

merupakan indikator utama keberhasilan jasa pelayanan kesehatan. 

H3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan image terhadap equity yang 

dimediasi oleh loyalty 

Image memainkan peran penting dalam membedakan layanan dari 

penyedia layanan kesehatan dari para pesaingnya (Shanthi 2006, dalam Chala 

2010). Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan citra perusahaan yang 

positif tentang program-program yang dapat membawa individualitas dan 

diferensiasi yang menyebabkan kesadaran yang tinggi, loyalitas, dan reputasi 

(Heerden dan Puth, 1995 dalam Chala 2010) yang pada akhirnya dapat 

menarik konsumen. Brand image adalah persepsi konsumen dari merek yang 

tercermin dari asosiasi merek yang diadakan dalam benak mereka. Keller 

(1993) dalam Chala (2010) mendefinisikan asosiasi merek sebagai node 

informasi terkait dengan merek di benak konsumen. Dengan kata sederhana, 
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hal itu mencerminkan persepsi konsumen tentang merek berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan (VanAuken, 2007 dalam Chala 2010). 

Selanjutnya, para sarjana seperti (Chen 2009 dalam Chala 2010), (Bibby 2009,   

Kayu 2000, dalam Chala 2010) menyoroti pada hubungan positif antara 

ekuitas merek dan citra. Dua jenis hubungan yang diamati dalam literatur 

yaitu, efek langsung dari citra merek pada ekuitas merek dan pengaruh tidak 

langsung ekuitas merek melalui mediasi variabel seperti loyalitas merek. 

Hubungan ini menyiratkan bahwa brand image menentukan loyalitas merek 

dan tingkat loyalitas merek menentukan nilai dari merek yaitu brand equity. 

Peneliti pemasaran menyoroti hubungan langsung antara ekuitas merek dan 

citra merek dan hubungan tidak langsung antara ekuitas merek dan citra merek 

melalui loyalitas merek sebagai faktor penentu. (Chala, 2010) 

H4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan loyalty terhadap equity 

Keberhasilan sebuah merek dalam jangka panjang tergantung pada 

pembeli setia, yang secara real pengertian kontribusi terhadap ekuitas merek 

(Amine1998, dalam Chala 2010). Loyalitas merek dianggap sebagai jalan 

paling kuat yang mengarah ke ekuitas merek (Atilgan et al. 2005, dalam Chala 

2010)  yang didefinisikan sebagai lampiran konsumen terhadap merek bahkan 

ketika organisasi membuat perubahan harga atau fitur produk lainnya (Aaker, 

1991, dalam Chala 2010). Pada dasarnya merupakan fungsi dari perilaku 

untuk melakukan pembelian ulang dan sikap komitmen disposisional dalam 

hal beberapa nilai unik yang terkait dengan merek (Aaker, 1991;. Mellens et 

al, 1996; Chahal dan Bala, 2010). Bloemer et al:1999 dalam Chala 
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2010menganggap kesetiaan dalam pelayanan merupakan hasil dari niat 

pembelian, kata komunikasi mulut, sensitivitas harga, dan perilaku. Dalam 

sektor kesehatan, loyalitas merek berarti loyalitas konsumen yang terus lebih 

memilih layanan dari penyedia layanan kesehatan yang sama (atau penyedia), 

yang memiliki pengaruh positif pada mereka.  

Chahal dan Bala (2010) menyamakan layanan dengan loyalitas merek 

sikap positif (loyalitas sikap) dan perilaku pembelian ulang (perilaku loyalitas) 

konsumen terhadap rumah sakit. Dengan kata lain, loyalitas pasien adalah 

loyalitas merek layanan dari lembaga-lembaga kesehatan. Misalnya, pasien 

yang puas lebih memilih rumah sakit yang sama untuk perawatan yang sama 

atau berbeda dan dapat merekomendasikan hal ini kepada teman-teman dan 

kerabat mereka tidak seperti pasien yang tidak puas yang mungkin berhenti 

menjadi theirtreatment dari rumah sakit yang sama (Corbin et al. 2000 dalam 

Chahal dan Bala, 2010). Dengan demikian, pasien loyal menghasilkan dasar 

keuangan yang solid untuk kegiatan masa depan karena bahkan setelah debit 

mereka mungkin terus mendukung organisasi kesehatan melalui kata positif 

dari mulut ke mulut, sumbangan atau bentuk lain dari kerjasama. Meskipun 

signifikansinya, masyarakat organisasi kesehatan mengambil terlalu ringan 

untuk nilai, pasien loyal dapat menambah keberhasilan mereka. Dengan kata 

lain, loyalitas pasien sangat penting untuk unit kesehatan untuk 

mempertahankan pasien dan untuk bertahan hidup di pasar yang kompetitif. 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan agar dalam melakukan 

analisis data benar-benar tepat arah dan sasarannya,untuk itu Penulis uraikan 

metode penelitian yang dilakukan Penulis secara rinci sebagai berikut: 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PKU Muhammadiyah Kartasura yang 

beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 6Kartasura, Sukoharjo. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan  Mei 2014. 

2. Populasi, Sampel dan Sampling  

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien PKU Muhammadiyah 

Kartasura. Sampel diambil di KartasuraSurakarta sebanyak 175 responden, 

penentuan jumlah sampel tersebut diharapkan memenuhi kriteria 

maximum likelihood. Sedangkan alasan peneliti memilih sampel tersebut 

karena selain efektif, efisien, dan yang paling utama dari hasil kuesioner 

itu dapat digunakan sebagai acuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan citra dari PKU Muhammadiyah Kartasuratersebut.  

Dalam studi ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pengumpulan informasi dari anggota kelompok populasi tertentu yang 

mampu memberikan informasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan 

oleh peneliti (Sekaran, 2006:136). 

Pemilihan teknik sampling ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
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survey pada responden, dengan cara melakukan wawancara langsung yang 

dipandu dengan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk meningkatkan keseriusan dalam pengisian kuesioner. 

3. Variabel Penelitian 

a. Variabel Laten Eksogen (bebas).Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah:perceived quality danimage. Variabel laten eksogen adalah 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (Santoso, 

2007:6). 

b. Variabel Laten Endogen (Terikat). Variabelendogen adalah variabel 

dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen/eksogen 

(Santoso, 2007:7). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel endogen 

yaitu: loyaltydan equity. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan 

peneliti untuk mengumpulkan data akurat yang diperoleh dilapangan 

secara akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2007:142) 

Quisioner/angket adalah teknikpengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepasda 

responden untuk dijawabnya.  

Angket dalam penelitian ini berisi daftar pertanyaan untuk 

memperoleh data tentang perceived quality, image, loyalty, dan equityyang 

dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan skala likert 4 rentangan. Untuk 
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variabel perceived quality, image, loyalty, dan equity disediakan alternatif 

jawaban dan skor sebagai berikut: sangat setuju (SS) dengan skor 4, setuju 

(S) dengan skor 3, tidak setuju (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak setuju 

(STS) dengan skor 1.  

5. Teknik Analisis Data  

a. Confirmatory Factor Analysis “ First Order”  

Pengujian analisis konfirmatori faktor dilakukan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas secara keseluruhan dari jumlah sampel yang 

dipakai (digunakan) untuk penelitian, juga menguji normalitas data, 

outlier, serta pengukuran goodness of fit.  

1) Uji Validitas Konvergen 

Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen 

dianggap memiliki validitas tinggi jika dapat memberikan hasil 

pengukuran yang sesuai dengan tujuannya. Pengujian validitas dalam 

penelitian menggunakan convergent validity atau validitas konvergen. 

Validitas konvergen dapat dinilai dari measurement model yang 

dikembangkan dalam penelitian dengan menentukan apakah setiap 

indikator yang diestimasikan secara valid mengukur dimensi dari 

konsep yang diujinya. Sebuah indikator dimensi menunjukkan 

validitas konvergen yang signifikan apabila koefisien variabel 

indikator itu lebih besar dari dua kali standar errornya (Anderson & 

Gerbing dalam Ferdinand, 2005: 187). Bila setiap indikator memiliki 
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estimate yang lebih besar dari dua kali standar errornya (S.E), hal ini 

menunjukkan bahwa indikator itu secara valid mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam model yang disajikan.  

2) Uji Reliabilitas Konstruk 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai ukuran konsistensi 

internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan 

derajat sampai dimana maing-masing indikator menghasilkan sebuah 

konstruk/faktor laten yang umum. Nilai batas yang digunakan untuk 

menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,70, 

walaupun angka itu bukanlah sebuah ukuran yang “mati”. Artinya, 

bila penelitian yang dilakukan bersifat eksploratori, maka nilai 

dibawah 0,70 pun masih dapat diterima sepanjang disertai dengan 

alasan-alasan empirik yang terlihat dalam proses eksplorasi 

(Ferdinand, 2002:62-63). Adapun rumus reliabilitas konstruk sebagai 

berikut: 

Construct Reliability
( )

( ) jεΣ+Σ
Σ=

2

2

Loading Std. 

Loading Std. 
   

  Di mana: 

Std. Loading = diperoleh langsung dari standarrized loading untuk 

tiap-tiap indikator (perhitungan komputer AMOS). 

εj = adalah measurement error dari tiap-tiap indikator.  
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b. Evaluasi Asumsi SEM 

1) Ukuran Sampel. Disarankan lebih dari 100 atau minimal 5-10 kali 

jumlah observasi. Namun apabila jumlah sampel yang terlalu banyak 

dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penarikan sampel 

seluruhnya, maka penelitian akan menggunakan rekomendasi untuk 

menggunakan maksimun likelihood yaitu penarikan sampel antara 

100-200 sampel (Ferdinand, 2002:51-52). 

2) Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. 

Normalitas univariate dilihat dengan nilai critical ratio (cr) pada 

skewness dan kurtosis dengan nilai batas di bawah + 2,58. Normalitas 

multivariate dilihat pada assessment of normality baris bawah kanan, 

dan mempunyai nilai batas + 2,58. Apabila data terdistribusi normal 

baik secara univariate (individu) dan multivariate secara bersama-

sama maka pengujian data outlier tidak perlu dilakukan (Santoso, 

2007:81). 

3) Outliers. Data outlier adalah data yang secara nyata berbeda dengan 

data-data yang lain. Nilai kritis sebenarnya adalah nilai chi-square 

pada degree of freedom sebesar jumlah sampel pada taraf signifikansi 

sebesar 0,001. Asumsi terpenuhi jika tidak terdapat observasi yang 

mempunyai nilai Z-score di atas + 3 atau 4. Sebuah data termasuk 

outlier jika mempunyai nilai p1 dan p2 yang kurang dari 0,05 pada 

pengujian outlier mahalanobis distance (Santoso, 2007:75).  
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4) Multicollinearity dan Singularity. Multikolinearitas dilihat pada 

determinant matriks kovarians. Nilai yang terlalu kecil menandakan 

adanya multikolinearitas atau singularitas. Dalam program komputer 

SEM telah menyediakan fasilitas “warning” setiap kali terdapat 

indikasi multikolinieritas atau singularitas. (ferdinand, 2002:54). 

 

c. Evaluasi Atas Kriteria Goodness of Fit 

1) Likelihood ratio chi-square statistic (χ2).  

Merupakan ukuran fundamental dari overall fit. Nilai chi 

square yang tiggi terhadap degree of freedom menunjukkan bahwa 

korelasi yang diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara 

nyata dan ini menghasilkan probabilitas lebih kecil dari tingkat 

signifikansi. Sebaliknya, nilai chi square yang rendah terhadap 

degree of freedom menunjukkan bahwa korelasi yang diobservasi 

dengan yang diprediksi tidak berbeda secara signifikan. Oleh sebab 

itu maka nilai yang diharapkan adalah kecil, atau lebih kecil dari pada 

chi square tabel. Dalam model maximum likelihood atau jumlah 

sampel dibawah 200 pengujian goodness of fit (kesesuaian) dapat 

dilakukan hanya dengan melakukan pengujian chi-square statistic 

saja dengan ketentuan apabila nilai chi-square kecil atau nilai 

probabilitas > 0,05 maka model sudah dapat dikatakan fit. Hal 

tersebut berdasarkan pendapat Hair et al., 1995; Tabachnick dan 

Fidell, 1996 (dalam Ferdinand, 2002:55) yang menyatakan bahwa 
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Chi-square bersifat sensitif terhadap besarnya sampel yang 

digunakan, karena itu bila jumlah sampel adalah cukup besar yaitu 

lebih dari 200 sampel, maka statistik chi-square ini harus didampingi 

oleh alat uji lainnya. Model yang diuji akan dipandang baik atau 

memuaskan bila nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ2 

semakin baik model itu (karena dalam uji beda chisquare, χ2=0, berarti 

benar-benar tidak ada perbedaan, Ho diterima) dan diterima berdasarkan 

probabilitas dengan cut-off value sebesar p>0.05 atau p>0.10 (Hulland 

et. al, 1996 dalam Ferdinand, 2002:55). 

Karena tujuan analisis adalah mengembangkan dan menguji 

sebuah model yang sesuai dengan data atau yang fit terhadap data, maka 

yang dibutuhkan justru sebuah nilai χ2 yang tidak signifikan, yang 

menguji hipotesa nol bahwa estimated population covariance. Tidak 

sama dengan sampel covariance. Nilai χ2 dapat juga dibandingkan 

dengan degrees of freedomnya untuk mendapatkan nilai χ2-relatif, dan 

digunakan untuk membuat kesimpulan bahwa nilai χ2-relatif yang tinggi 

menandakan adanya perbedaan yang signifikan antara matriks kovarians 

yang diobservasi dan yang diestimasi. Dalam pengujian ini nilai χ2 yang 

rendah yang menghasilkan sebuah tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari 0.05 akan mengindikasikan tak adanya perbedaan yang signifikan 

antara matriks kovarians data dan matriks kovarians yang diestimasi (the 

actual and predicted input matrices are not statistically different, (Hair 

et. al., 1995 dalam Ferdinand, 2002:56). 
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2) Probabilitas (p-value). 

Model yang diuji akan dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi-squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ2 semakin baik model 

itu (karena dalam uji beda chisquare, χ2=0, berarti benar-benar tidak ada 

perbedaan, Ho diterima) dan diterima berdasarkan probabilitas dengan 

cut-off value sebesar p>0.05 atau p>0.10 (Hulland et. al, 1996 dalam 

Ferdinand, 2002:55). 

3) RMSEA - The Root Mean Square Error of Approximation 

RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasi chi-square statistic dalam sampel yang besar 

(Baumgartner & Homburg, 1996 dalam Ferdinand, 2002:56). Nilai 

RMSEA menunjukkan goodness-of-fit yang dapat diharapkan bila 

model diestimasi dalam populasi (Hair et. al. 1995 dalamFerdinand, 

2002:56). Nilai RMSEA yang lebih kecil atau sama dengan 0,08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit aari model itu berdasarkan degrees of freedom (Browne 

& Cudeck, 1993 dalam Ferdinand, 2002:56). Lebih lanjut, Browne & 

Cudeck menulis: “we are also of the opinion that a value of about 0.08 

or less for the RMSEA would indicate a reasonable error of 

approximation and would not want to employ a mode,' with a 

RMSEA greater than 0.1” (Browne & Cudeck, 1993dalam Ferdinand, 

2002:56). 

4) GFI - Goodness of Fit Index 
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Indeks kesesuaian (fit index) ini akan menghitung proposi 

tertimbang dari varians dalam matriks kovarians sampei yang 

dijelaskanoleh matriks kovarians populasi yang terestimasikan 

(Bentler, 1983; Tanaka & Huba. 1989 dalam Ferdinand, 2002:57). 

GFI adalah sebuah ukuran non-statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai 

yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah "better fit". 

(Ferdinand, 2002:57) 

5) AGFI – Adjusted Goodness-of-Fit Index 

Tanaka & Huba (1989) dalam Ferdinand, (2002:57) 

menyatakan bahwa GFI adalah analog dari R2 dalam regresi bergada. 

Fit Index ini dapat diadjust terhadap degrees of freedom yang tersedia 

untuk menguji diterima tidaknya model (Arbuckle, 1999 dalam 

Ferdinand, 2002:57). 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0.90 (Hair et. al., 

1995; Hulland et. al., 1996). Perlu diketahui bahwa baik GFI maupun 

AGFI adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari 

varians dalam sebuah matriks kovarians sampel. Nilai sebesar 0.95 

dapat diinterpretasikan sebagai tingkatan yang baik-good overall model 

fit (baik) sedangkan besaran nilai antara 0.90-0.95 menunjukkan 

tingkatan cukup-adequate fit (Hulland et. al., 1996 dalam Ferdinand, 

2002:57). 
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6) CMIN/DF 

CMIN/DF: The minimum sample discrepancy function (CMIN) 

dibagi dengan degree of freedomnya akan menghasilkan indeks 

CMIN/DF, yang umumnya dilaporkan oleh para peneliti sebagai salah 

satu indikator untuk mergukur tingkat fitnya sebuah model. Dalam hal 

ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik chisquare, χ2 dibagi DFnya 

sehingga disebut χ2relatif. Nilai χ2relatif kurang dari 2.0 atau bahkan 

kadang kurang dari 3.0 adalah indikasi dari acceptable fit antara models 

dan data (Arbuckle, 1997 dalam Ferdinand, 2002:58). 

7) Tucker Lewis Index (TLI).  

TLI adalah sebuah alternatif fix index yang membandingkan dengan 

sebuah model yang d uji dengan sebuah basline model (Baumagarnet 

& Homburg, 1996). Nilai yang dikomendasikan sebagai acuan untuk 

diterimanya sebuah model adalah penerimaan ≥ 0,95 (Hair dkk, 

1995), dan nilai yang sangat mendekati 1 menunjukan a very good fit 

(Arbuckle 1997, dalam Ferdinand 2002:59-60 ) 

8) Comparative Fit Index (CFI). 

 Nilai yang direkomendasikan adalah ≥0,95. Dalam penelitian model, 

indeks TLI dan CFI sangat dianjurkan untuk digunakan karena indeks 

indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang 

dipengaruhi oleh kerumitan model (Hulland et al. 1996 dalam 

Ferdinand 2002:60) 
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Berikut syarat pengujian kelayakan sebuah model (goodness of fit) 

yang dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel I.2 

Goodness-Of-Fit Indicies 

Goodness-of-fit Indicies Cut-off Value 
x 2 - Chi Square 
Probabilitas (x2 ) 
CMIN/df 
GFI 
AGFI 
TLI 
CFI 
RMSEA 

Diharapkan kecil 
> 0,05 
< 2,00  
> 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,95 
≥ 0,95 
≤ 0,08 

Sumber: Ferdinand, 2002:61 

 

d. Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Pada dasarnya stuctural equation model(SEM) digunakan untuk 

menguji sebuah teori yang baru dikembangkan sendiri oleh peneliti, atau 

teori yang sudah dikembangkan sejak lama, pokoknya harus berupa 

sebuah teoritis, yang pembuktiannya dibutuhkan sebuah pengujian 

empirik. Pengujian empirik itulah yang dilakukan melalui SEM. SEMjuga 

digunakan untuk membenarkan adanya kausalitas teoretis melalui uji data 

empirik. Itulah sebabnya uji hipotesis mengenai perbedaan, dengan 

menggunakan chi-square digunakan dalam SEM. (Ferdinand, 2002:35) 

Pada prinsipnya, model struktural bertujuan untuk menguji 

hubungan sebab akibat antar variabel sehingga jika salah satu variabel 

diubah, maka terjadi perubahan pada variabel yang lain. Dalam 
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penelitianini, data diolah dengan menggunakan Analysis of Moment 

Structure atau AMOS versi 16. 

Analisis SEM memungkinkan perhitungan estimasi seperangkat 

persamaan regresi yang simultan, berganda dan saling berhubungan. 

Karakteristik penggunaan model ini: (1) untuk mengestimasi hubungan 

dependen ganda yang saling berkaitan, (2) kemampuannya untuk 

memunculkan konsep yang tidak teramati dalam hubungan serta dalam 

menentukan kesalahan pengukuran dalam proses estimasi, dan (3) 

kemampuannya untuk mengakomodasi seperangkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen serta mengungkap variabel 

laten (Ghozali, 2008:16). Adapun rumus persamaan struktural dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

η1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 +ζ1 ............................................... (1) 

η2 = γ3ξ1 +β1η1 + ζ 2 .............................................. (2) 

Keterangan: 

ξ1 = Kualitas Layanan sebagaivariabeleksogen (bebas) 
pertama; 

ξ2 = Citra sebagaivariabeleksogen (bebas) ke dua; 

η1 = Loyalitas sebagaivariabellatenendogen/ terikatpertama 
(mediasi); 

η2 = Ekuitas sebagaivariabellatenendogen/terikatkedua 
(murni); 

γ1, 2, 3 = hubungan langsung variabel eksogen dengan endogen 

β1 . = hubungan langsung variabel endogen dengan endogen 

ζ1,2 = measurement error (residual) endogen. 


