
PENGARUH  BRAND AWARNESS DAN BRAND ASSOSIATION 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN YANG DIMEDIASI 

OLEH KEPUASAN PELANGGAN 

 

 

 

 

Diajukan Kepada  

Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta  

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister 

dalam Ilmu Magister Manajemen 

 

Oleh: 

Rahayu Prasetya Ning Tyas 

P.100.190.024 

 

 

 

PROGRAM PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2022



i 

 

 

 



ii 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

PENGARUH  BRAND AWARNESS DAN BRAND ASSOSIATION 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN YANG DIMEDIASI 

OLEH KEPUASAN PELANGGAN 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of brand awareness and brand association on 

customer loyalty mediated by customer satisfaction. This study uses a quantitative 

descriptive approach which is analyzed using the Structural Equation Model 

(SEM), using the PLS (Partial Least Square) software. The population in this study 

were 100 respondents who were outpatient visitors at JIH Solo Hospital in October 

– December 2021. The results of the analysis using PLS (Partial Least Square) 

showed that customer satisfaction played a role in mediating brand awareness on 

customer loyalty as indicated by the original sample value in indirect effect is 0.084 

and P-Values is 0.016. Customer satisfaction plays a role in mediating brand 

associations on customer loyalty as indicated by the original sample value for the 

indirect effect of 0.148 and P-Values of 0.008. All variables in reliability testing 

using either Cronbach's Alpha or Composite Reliability values > 0.7. Therefore, it 

can be concluded that the variables tested are valid and reliable. 

 

Keywords: Brand Awareness, Brand Association, Customer Loyalty, Customer 

Satisfaction 

 

ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk meneliti pengaruh brand awareness dan brand 

association terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif di analisa 

menggunakan Structural Equation Model (SEM), dengan menggunakan bantuan 

software PLS (Partial Least Square). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 

orang responden pengunjung rawat jalan RS JIH Solo pada bulan Oktober – 

Desember 2021. Hasil analisis dengan menggunakan PLS (Partial Least Square) 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berperan dalam memediasi brand 

awarness terhadap loyalitas pelanggan ditunjukkan dengan nilai original sample 

pada indirect effect sebesar 0.084 dan P-Values 0.016. Kepuasan pelanggan 

berperan dalam memediasi brand assosiation terhadap loyalitas pelanggan 

ditunjukkan dengan nilai original sample pada indirect effect sebesar 0.148 dan P-

Values 0.008. Semua variabel dalam pengujian reliabilitas baik menggunakan 

Cronbach’s Alpha ataupun Composite Reliability nilainya > 0.7. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel yang diujikan valid dan juga reliabel. 
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Kata kunci : Brand Awareness, Brand Association, Loyalitas Pelanggan, 

Kepuasan Pelanggan 

 

1. PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Long et.al (2013) Untuk meningkatkan ekuitas merek, kepuasan pelanggan, 

dan loyalitas pelanggan, maka perusahaan akan memiliki posisi kompetitif yang 

lebih kuat dibandingkan pesaing. Ini adalah pertahanan yang sangat baik terhadap 

persaingan yang berkembang, oleh karena itu memahami asosiasi merek dan 

kualitas yang dirasakan merek yang mempengaruhi loyalitas akan sangat membantu 

perusahaan dalam mempersiapkan strategi yang tepat dan pengembangan produk 

baru. 

Loyalitas merek yang lebih tinggi meningkatkan niat beli produk merek 

tersebut ( Peng, 2006; Lin, 2006; Kan, 2002; Lo, 2002; Grewal, et al. 1998; Dodds 

dan Grewal, 1991; Dinding, et.al, 1991; Monore, 1990; Aaker dan Keller 1990). 

Berdasarkan Peng (2006), merek berpengaruh besar terhadap asosiasi merek dan 

loyalitas. Oleh karena itu, sementara bisnis berkembang produk baru atau merek 

baru pada tahap ini, perlu lebih banyak kesadaran merek untuk menciptakan 

loyalitas dan asosiasi untuk merek; karena kesadaran merek secara positif terkait 

dengan asosiasi merek dan merek loyalitas. 

Pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada pengaruh brand awareness 

dan brand association terhadap loyalitas pelanggan yang di mediasi oleh kepuasan 

pelangan di RS JIH Solo. Alasan penulis mengapa penelitian ini diambil di RS JIH 

Solo karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang 

bagus dan fasilitas lengkap dengan didukung teknologi yang mutakhir dan 

moderen. Selain itu, di RS JIH Solo dari tahun ke tahun kepercayan masyarakat 

terhadap rumah sakit ini terus meningkat, hal ini terlihat dari kunjungan rawat jalan, 

rawat inap, dan penggunaan fasilitas lainnya naik dari tahun sebelumnya, pasien 

yang datangpun tak lagi dari Solo tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. 
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Selain itu Rumah Sakit JIH Solo memiliki kenyamanan yang khas. 

Kekhasannya mulai dari senyum ramah para Staf, empati para Perawat dan Dokter 

yang selalu siap mendengarkan dan menjelaskan keluhan penyakit Pasien. Selain 

itu kenyamanan fasilitas mulai dari tempat parkir yang luas, suasana lobby dengan 

iringan musik yang menenangkan, poliklinik dengan fasilitas yang nyaman, dan 

suasana kamar rawat inap layaknya di rumah sendiri, homy, dengan tetap 

mengutamakan privasi Pasien. Coffe & Bakery Shop serta Food Court sebagai 

tempat kongkow, santai, meeting dengan relasi ataupun menunggu waktu 

pemeriksaan. Minimarket untuk kebutuhan sehari-hari pasien, keluarga pasien 

maupun masyarakat umum. ATM Center sebagai fasilitas penunjang keuangan. 

Maka dari itu, untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, perlu diteliti aspek 

pengaruh brand awarness dan brand association dengan kepuasan pelanggan 

sebagai variabel  pemediasi untuk peningkatan loyalitas pelanggan pada RS JIH 

Solo. Selain itu, selama ini belum ada penelitian bidang ini di perusahaan tersebut. 

Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak 

manajemen RS JIH Solo dalam pengambilan kebijakan – kebijakan dan langkah - 

langkah lebih lanjut untuk mendorong loyalitas pelanggan yang di mediasi oleh 

kepuasan. 

1.2 Tinjauan Pustaka 

Rosyidah, Anis. (2016). Analisis Korelasi Kesadaran Merek dan Persepsi 

Kualitas dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Popok Bayi Merek 

Mamy Poko di Kota Malang. Ada hubungan yang kuat antara variabel kesadaran 

merek dan persepsi kualitas berdasarkan hasil analisis korelasi. Berdasarkan hasil 

uji simulatan, variabel kesadaran merek dan persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap keputsan pembelian. Dari analisis pengaruh 

secara parsial, kesadaran merek memiliki pengaruh sangat lemah atau sedikit 

terhadap keputusan pembelian, sedangkan persepsi kualitas berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian. 
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Rantung, et al. (2014). The Influence Of Brand Loyalty, Brand Awareness, 

And Perceived Quality On Consumer Buying Decision Of Yamaha Vixion 

Motorcycle In Manado. Brand loyalty mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Brand awareness juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Perceived quality berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keptuusan pembelian. 

Septiadi (2013). Meneliti kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

pada suatu Klinik di Surabaya. Hasil pengujian dengan menggunakan metode 

accidential sampling menunjukkan bahwa kualitas layanan secara bersama-sama 

berpengaruh tehadap loyalitas pelanggan. Naik turunnya pelanggan yang loyal pada 

Laboratorium Klinik Populer Surabaya tergantung oleh naik turunnya tingkat 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Lilik Suprapti (2010). Analisis Pengaruh Brand Awareness, Perceived 

Value, Organizational Asssociations, Perceived Quality terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen dalam membeli produk Yamaha Mio CW. Penelitian tersebut 

menggunakan model penelitian analisis regresi berganda, kesimpulan diakhir 

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa keempat variabel penelitian tersebut 

berpengaruh positif salah satunya brand awareness pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Oleh karena 

itu dapat diidentifikasikan, bahwa semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap 

merek, maka dapat mempengaruhi keputusannya untuk menggunakan atau 

melakukan pembelian suatu merek. 

1.2.1 Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan komitmen yang tinggi untuk pembelian 

ulang produk atau jasa yang disukai di masa mendatang (Oliver, 1999). Menurut 

Cant & Toit (2012) loyalitas dapat didefinisikan sebagai ikatan emosional dengan 

perusahaan dengan melakukan pembelian ulang dari waktu ke waktu dan 

merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, meskipun mereka memiliki 

pilihan lain. 
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1.2.2 Kepuasan Pelanggan 

Harapan adalah standar internal yang digunakan pelanggan untuk menilai 

kualitas suatu pengalaman jasa (Lovelock dan Wright, 2007). Kepuasan adalah 

salah satu penyebab diantara terbentuknya loyalitas (Bahar, 2009). Kepuasan 

mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya (atau 

hasil) dalam kaitannya dengan harapan. Menurut Kotler (2009) bahwa perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspentasi mereka. 

1.2.3 Brand Awarness 

Aaker yang dikutip oleh Handayani (2010) mendefinisikan kesadaran 

merek adalah kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau 

mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. 

Sedangkan menurut Durianto (2004) brand awareness adalah kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian 

dari suatu kategori produk tertentu. 

1.2.4 Brand Assosiation 

Aaker yang dikutip dalam Handayani (2010) mendefinisikan brand 

association sebagai segala sesuatu yang terhubung di memori konsumen terhadap 

suatu merek. Schiffman dan Kanuk (2000) menambahkan bahwa asosiasi merek 

yang positif mampu menciptakan citra merek yang sesuai dengan keinginan 

konsumen, sehingga dapat menciptakan rasa percaya diri konsumen atas keputusan 

pembelian merek tersebut. Simamora (2003) asosiasi merek adalah segala hal yang 

berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan Durianto (2004), asosiasi merek 

merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan 

ingatannya mengenai suatu merek. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi 

penelitian menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang diperoleh dari 

pengunjung rawat jalan RS JIH Solo pada bulan Oktober – Desember 2021. Teknik 
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Non Probability Sampling yang didukung oleh teknik Sampling Accidental dan 

Judgement Sampling telah ditentukan penulis sebagai metode sampling.  

Penelitian ini di analisa menggunakan Structural Equation Model 

(SEM), dengan menggunakan bantuan software PLS (Partial Least Square). 

SEM merupakan salah satu jenis analisis multivarat dalam ilmu sosial, analisis 

multivarat merupakan aplikasi metode statistika untuk menganalisis beberapa 

variabel penelitian secara simultan atau serempak. Manfaat dengan 

menggunakan SEM dibandingkan dengan generasi pertama multivariate seperti 

principal component analysis, factor analysis, discriminant analysis atau 

multiple regresion, SEM mempunyai fleksibelitas yang lebih baik bagi peneliti 

untuk menghubungkan antara teori dan data (Hult, et al.2014).. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Analisis Model Struktural (Outer Model) 

 3.1.1 Konsistensi Internal (Internal consistency/ Composite reability) 

 Reabilitas konsistensi internal adalah bentuk reabilitas digunakan untuk 

menilaikonsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Ini menentukan 

apakah item mengukur suatu konstruk yang sama dalam skor mereka yaitu jika 

korelasi antara item adalah besar. Pengujian ini menggunakan nilai composite 

reability. Suatu variabel konstruk dikatakan reliabel jika nilai composite reability> 

0.6 (Hair, et. al, 2014). 

Tabel 3.1 
 Cronbatch’s 

Alpha 

Rho_A Composite 

Reability 

AVE 

Brand Awarness 0.854 0.870 0.892 0.579 

Brand Assosiation 0.966 0.967 0.973 0.857 

Kepuasan Pelanggan 0.810 0.814 0.876 0.638 

Loyalitas Pelanggan 0.852 0.878 0.894 0.633 

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai semua variabel dalam pengujian 

reliabilitas baik menggunakan Cronbach’s Alpha ataupun Composite Reliability 

nilainya > 0.7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel 
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yang diujikan valid dan juga reliabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji 

model struktural. 

3.1.2 Validitas Konvergen ( Average Variance Extracted / AVE) 

Hult, et al (2014) Validitas konvergen adalah sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi 

secara positif dengan pengukuran alternatif dari konstruk yang sama. Untuk menilai suatu 

indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak adalah dilihat dari nilai outer 

loading. Jika nilai outer loading lebih besar dari 0.7 maka suatu indikator dinyatakan valid. 

 

Hult, et al (2014) Nilai outer loading > 0.7 adalah nilai yang paling 

diharapkan / paling baik, tetapi nilai >0.4 s/d <0.7 juga dapat dipertimbangkan 

terutama pada penelitian baru/eksloratif. Namun jika nilai outer loading sangat 

rendah yakni < 0.4 maka indikator harus dibuang dari variabel. 

Tabel 3.2 

Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

Indikator Brand 

Assosiation 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Brand 

Awarness 

X1.1    0.823 

X1.2    0.810 

X1.3    0.669 

X1.4    0.743 

X1.5    0.771 

X1.6    0.740 

X2.1 0.943    

X2.2 0.912    

X2.3 0.883    

X2.4 0.947    

X2.5 0.916    

X2.6 0.951    

Y.1  0.820   

Y.2  0.780   

Y.3  0.848   

Y.4  0.744   

Z.1   0.781  

Z.3   0.760  

Z.4   0.875  

Z.5   0.906  

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 
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Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kesimpulan nilai outer loading relatif > 

0.7, berarti setiap variabel laten indikator masing masing adalah reliabel. 

3.1.3 Discriminant Validity 

Henseler, et. Al (2015) Untuk menilai suatu indikator dari suatu variabel 

konstruk/laten memiliki validitas diskriminan yang baik atau tidak adalah dilihat 

dari kriteria Heterotrait- Monotrair Ratio of Corelation (HTMT). Dalam kriteria 

ini, jika nilai HTMT < 0.9 maka variabel memiliki validitas diskriminan yang baik 

(valid). 

Tabel 3.3 

Discriminant Validity 

 

 Brand 

Awarness 

Brand 

Assosiation 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Brand Awarness   0.701 0.944 

Brand Assosiation     

Loyalitas 

Pelanggan 

 
0.885  0.872 

Kepuasan 

Pelanggan 

 
0.693   

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

 

Dari tabel 3.3 diatas diketahui bahwa nilai HTMT < 0.90. Kecuali nilai 

pada brand awarness terhadap loyalitas pelanggan adalah 0.944, artinya 

diskriminan kurang baik atau tidak unik. 

3.2  Analisis Model Struktural (Inner Model) 

3.2.1 Kolinearitas (Colinearity/Variance Inflation Factor/ VIF) 

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya masalah kolinearitas dapat 

diketahui dari nilai variance inflation factor (VIF). Menurut Ghozali (2016) Jika 

nilai VIF < 10.00 maka dapat dikatakan bahwa data tidak terjadi masalah 

kolinearitas. 

Tabel 3.4 

Kolinearitas (VIF) 

 Brand 

Awarness 

Brand 

Assosiation 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Brand Awarness   1.218 1.738 

Brand Assosiation    2.831 

Kepuasan    3.908 



9 

Pelanggan 

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa nilai variance inflation factor (VIF) 

secara keseluruhan setiap indikator disimpulkan adalah < 10.00 maka dapat 

dikatakan bahwa data tidak terjadi masalah kolinearitas. 

3.3  R – Square 

R-square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari 

model struktural. Perubahan pada nilai R-squares dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh pada variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten 

endogen yang mempunyai pengaruh yang subsantif. Semakin tinggi nilai berarti 

semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Adapun krteria 

penelitian nya adalah : Jika nilai R2 = 0.75 model adalah substansial (kuat), jika nilai 

R2 = 0.50 model adalah moderate (sedang) dan jika nilai R2 = 0.25 model adalah 

lemah (buruk) 

Adapun nilai R-square untuk pengaruh brand awarness dan brand 

assosiation terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel intervening adalah sebagai berikut ini: 

 

Tabel 3.5 

R-Square 

 R Square R Square Adjusted 

Loyalitas Pelanggan 0.744 0.739 

Kepuasan Pelanggan 1.758 0.750 

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

Berdasarkan tabel 3.5 koefisien determinasi diatas dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a) R-Square Adjusted, Model Jalur loyalitas pelanggan adalah 0.739. Artinya 

kemampuan variabel X1,X2,Z dalam menjelaskan Y (loyalitas pelanggan) 

adalah sebesar 73.9% dengan demikian model tergolong moderate (sedang). 

b) R-Square Adjusted Model Jalur kepuasan pelanggan = 0.750. Artinya 

kemampuan variabel X1,X2 dalam menjelaskan Z (kepuasan pelanggan) 
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adalah sebesar 75% dengan demikian model tergolong subtansial (kuat). 

3.4  F-Square 

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari 

suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi 

(endogen). Perubahan niali R2 saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari 

model, dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan 

memiliki dampak substantif pada konstruk endogen (Juliandi, 2014). Kriteria F-

Square adalah sebagai berikut : 

a) Jika nilai f2 = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap 

endogen. 

b) Jika nilai f2 = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen 

terhadap endogen. 

c) Jika nilai f2 = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap 

endogen. 

Tabel 3.6 

F-Square 

 Brand 

Awarness 

Brand 

Assosiation 
Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Brand 

Awarness 

  0.427 0.821 

Brand 

Assosiation 

  1.324 0.047 

Kepuasan 

Pelanggan 

   0.056 

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

 

a) Variabel Brand awarness terhadap Loyalitas pelanggan memiliki nilai f2 = 

0.821, maka efek yang kuat dari variabel eksogen terhadap endogen. 

b) Variabel Brand assosiation terhadap Loyalitas pelanggan memiliki nilai f2 

= 0.047, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen. 

c) Variabel Kepuasan pelanggan terhadap Loyalitas pelanggan memiliki nilai 

f2 = 0.056, maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen 

d) Variabel Brand awarness terhadap kepuasan pelanggan memiliki nilai f2= 

0.427, maka efek yang kuat dari variabel eksogen terhadap endogen. 
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Variabel brand assosiation terhadap Kepuasan pelanggan memiliki nilai f2 

= 1.324, maka efek yang kuat dari variabel eksogen terhadap endogen. 

3.5  Pengujian Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

Analisis direct effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung 

suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi 

(endogen).  Jika nilai koefisien jalur bernilai positif berarti pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain adalah posited dan dapat diartikan juga bahwa kenaikan nilai 

variabel eksogen naik / meningkat akan diikuti kenaikan variabel endogen jika nilai 

negatif maka sebaliknya. Dapat dilihat juga dari nilai P-Value. Dimana apabila nilai 

P-Value < 0.05, maka H0 ditolak (artinya pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya adalah signifikan, demikian sebaliknya (Juliandi, 2014). Berikut ini adalah 

hasil pengujian pengaruh langsung dalam penelitian ini: 

Tabel 3.7 

Pengaruh Langsung 

 Original 
Sample 

Sample 
Mean 

Standart 
Deviation 

T-Statistic P-Values 

X1Y 0.588 0.593 0.057 10.260 0.000 

X1 Z 0.365 0.369 0.057 6.375 0.000 
X2 Y 0.180 0.180 0.072 2.491 0.013 

 
X2 Z 

0.230 0.225 0.087 2.653 0.008 

Z Y 0.642 0.640 0.057 11.329 0.000 

Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

 

Dari tabel 3.7 mengenai hasil uji pengaruh langsung dapat dilihat bahwa: 

a) X1 terhadap Y Koefisien jalur adalah 0.588 (positif). P-Value 0.000 

<0.05 artinya, pengaruh X1 terhadap Y adalah positif dan signifikan. 

b) X1 terhadap Z Koefisien jalur adalah 0.365 (positif). P-Value 0.000 <0.05 

artinya, pengaruh X2 terhadap Z adalah positif dan signifikan. 

c) X2 terhadap Y Koefisien jalur adalah 0.180 (positif). P-Value 0.013 

<0.05 artinya, pengaruh X2 terhadap Y adalah positif dan signifikan. 

d) X2 terhadap Z Koefisien jalur adalah 0.230 (positif). P-Value 0.008 <0.05 

artinya, pengaruh X2 terhadap Z adalah positif dan signifikan. 

e) Z terhadap Y Koefisien jalur adalah 0.642 (positif). P-Value 0.000 < 0.05 
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artinya, pengaruh Z terhadap Y adalah positif dan signifikan. 

3.6  Pengaruh Pengujian Tidak Langsung (Indirect Effects) 

Analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak 

langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang 

dipengaruhi (endogen) yang diantarai/ dimediasi oleh suatu variabel intervening. 

Jika nilai koefisien pengaruh tidak langsung (indirect effects) menghasilkan 

probabilitas yang signifikan yaitu P-Values < 0.05, maka kesimpulannya pengaruh 

yang sesungguhnya terjadi adalah tidak langsung atau variabel intervening mampu 

memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. 

Begitupun sebaliknya (Juliandi, 2014). Adapun hasil uji pengaruh tidak langsung 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8 

Pengaruh Tidak Langsung (indirect effect) 

 Original 
Sample 

Sample 
Mean 

Standart 
Deviation T-Statistic P-Values 

X1Z

Y 

0.084 0.081 0.035 2.406 0.016 

X2ZY 0.148 0.142 0.056 2.654 0.008 
Sumber: Data Primer Diolah, (2022) 

 

Dari tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien pengaruh tidak 

langsung adalah: 

a) Brand awarness terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan 

adalah 0.084 dengan P-Value, 0.016 < 0.05 (signifikan), maka kepuasan 

pelanggan memediasi pengaruh brand awarness terhadap loyalitas 

pelanggan. 

b) Brand assosiation terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan adalah 0.148 dengan P-Value 0.008 < 0.05 (signifikan), maka 

kepuasan pelanggan memediasi pengaruh brand awarness terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3.7  Uji Sobel 

Tes Sobel adalah tes untuk menilai apakah interaksi secara substansial 

mampu berfungsi sebagai mediator dalam hubungan melalui variabel mediasi. Jika 
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nilai Z persamaan lebih besar dari 1,96 (dengan tingkat kepercayaan 95 persen) 

maka variabel mediator yaitu kepuasan pelanggan dianggap secara substansial 

memediasi dampak brand awareness dan brand association terhadap loyalitas 

pelanggan. Berikut rumusnya secara lebih detail: 

√𝑏2𝑠𝑎2 + 𝑎2𝑠𝑏2 + 𝑠𝑎²𝑠𝑏² 

Dimana: 

A : koefisien direct effect kualitas pesan terhadap tingkat pengetahuan 

b : koefisien d irect effect tingkat pengetahuan terhadap tingkat preferensi 

Sa : standar error dari koefisien a 

Sb : standar error dari koefisien b  

Keterangan : 

 

 

Hasil uji sobel X1 (Brand Awarness) 

= √0.2302𝑥 07222 + 0.3652 𝑥0.0872 + 0.0722 𝑥 0.0872 

= √0.0529 𝑥 0.0051 + 0.1332 𝑥 0.0075 + 0.0051 𝑥 0.0075 

= √0.00027 + 0.00999 + 0.00382 

= √0.01408 

= 0.01982 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel 

independen terhadap variabel dependen, maka perlu menghitung nilai z dari 

koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

 𝑍 =
𝑎𝑏

𝑠𝑎𝑏
 

𝑍 =
0.365 𝑥 0230

0.01982
 

a : 0.356 Sa: 0.072 

b : 0.230 Sb: 0.087 
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𝑍 =
0.08395

0.01982
 

Z = 4.23562 

Nilai z (4.235) > 1.96 (nilai z mutlak) yang berarti variabel mediasi yakni 

kepuasan pelanggan dinilai secara signifikan memediasi pengaruh brand awarness 

terhadap loyalitas pelanggan RS JIH Solo. 

Hasil uji sobel X2 (Brand Assosiation) 

=√0.2302𝑥 07222 + 0.1802 𝑥0.0872 + 0.0722 𝑥 0.0872 

= √0.0529 𝑥 0.0051 + 0.0324 𝑥 0.0075 + 0.0051 𝑥 0.0075 

= √0.00026 + 0.00024 + 0.00038 

= √0.00099 

= 0.00774 

𝑍 =
𝑎𝑏

𝑠𝑎𝑏
 

𝑍 =
0.180 𝑥 0230

0.00774
 

𝑍 =
0.0414

0.00774
 

Z = 5.348 

Nilai z (5.348) > 1.96 (nilai z mutlak) yang berarti variabel mediasi yakni 

kepuasan pelanggan dinilai secara signifikan memediasi pengaruh brand 

assosiation terhadap loyalitas pelanggan RS JIH Solo. 

 

4. PENUTUP 

 4.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh  brand awarness 

dan brand assosiation terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan 
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pelanggan serta didukung dengan teori-teori yang melandasi pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

a) Brand awarness berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan adalah 

positif dan signifikan, dimana jika brand awarness meningkat maka 

loyalitas pelanggan juga meningkat. 

b) Brand assosiation berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan adalah 

positif dan signifikan, dimana jika brand assosiation meningkat 

maka loyalitas pelanggan juga meningkat. 

c) Brand awarness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah 

positif dan signifikan. Artinya, jika brand awarness meningkat 

maka kepuasan pelanggan juga meningkat. 

d) Brand assosiation berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah 

positif dan signifikan. Artinya, jika brand assosiation sesuai dengan 

manfaat atau harapan konsumen maka  kepuasan pelanggan juga 

meningkat. 

e) Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

berpengaruh positif signifikan. Artinya, jika kepuasan pelanggan 

meningkat maka loyalitas pelanggan juga meningkat. 

4.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan 

peneliltian yang dialami dan dapat menjadi perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti 

yang akan datang guna menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

a) Variabel penelitian hanya di fokuskan pada brand awareness dan 

brand assosiation saja, padahal masih banyak terdapat variable – 

variable lain seperti: brand image, perceived quality, brand loyality 

dan lainnya yang dapat menjadikan loyalitas pelanggan. 

b) Dalam proses pengambian data, informasi yang diberikan responden 

hanya melalui kuesioner yang terkadang tidak menunjukkan 

pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena 

perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap 
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responden, selain itu juga faktor lain seperti kejujuran responden 

dalam pengisian kuesionernya. 

c) Keterbatasan akses antara pegawai rumah sakit termasuk dokter 

dengan pelanggan dikarenakan peraturan etika kerja. Menjadikan 

kendala dalam penyebaran kuesioner. 

 

4.3  Saran 

 Karena semakin pesatnya perkembangan zaman dalam dunia bisnis rumah 

sakit terutama di Kota Solo, RS JIH Solo di harapkan untuk dapat meningkatkan 

selalu citra baik di mata masyarakat agar dapat mempertahankan penilaian yang 

baik ini dari pelanggan, sehinggan bisa menjaga keloyalan pelanggan hingga masa 

yang akan datang. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan cara mengkaji lebih dalam atau menambah variabel lain 

seperti kualitas pelayanan, perceived quality, brand loyality, dan WOM (World of 

mouth) yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan. 
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