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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di pasar yang kompetitif ini, membangun merek adalah tugas yang sangat 

menantang bagi perusahaan. Merek memberi banyak keuntungan kepada produsen 

dan konsumen (Simamora, 2008). Di pasar konsumen, merek adalah titik perbedaan 

utama antara pesaing, oleh karena itu merek adalah sangat penting bagi 

keberhasilan perusahaan dan bisnis. Merek adalah aset perusahaan jangka panjang 

yang paling berharga. Hal ini penting bagi perusahaan untuk mengelola merek 

secara strategis. Manajemen strategis merek harus memiliki fokus multidisiplin. 

Penting juga untuk memahami konstruksi dan konsep branding (Lisa Wood, 2000). 

Setiap kali pelanggan membeli produk, hal pertama yang muncul di benak 

mereka adalah nama merek. Ketika pelanggan membeli beberapa produk dari 

merek yang sama, maka hal itu menunjukkan bahwa merek tersebut memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan merek sejenis dari perusahaan lain di 

pasaran (Macdonald dan Sharp, 2000). 

Maka memiliki merek yang kuat adalah salah satu aspek penting bagi 

perusahaan. Merek bergengsi dapat memiliki Ekuitas Merek yang kuat. Ekuitas 

Merek oleh Aaker (1991) merupakan seperangkat aset dan kewajiban merek yang 

terkait dengan merek, nama, simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai 

yang diberikan oleh suatu produk atau layanan baik di perusahaan atau pelanggan. 

Ekuitas merek memiliki fokus dan kepentingan jangka panjang dalam 

manajemen merek, karena ekuitas merek juga menambah nilai produk dan 
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perusahaan sebagai merek. Menurut Feldwick (1996) ekuitas merek adalah nilai 

total dari merek, saat produk dijual. Ini mengukur kekuatan keterikatan konsumen 

dan menunjukkan asosiasi dan keterikatan konsumen dengan merek. Secara 

sederhana ekuitas merek adalah asumsi hubungan deskripsi, kekuatan dan nilai 

(Lisa Wood, 2000). 

Ekuitas merek terdiri dari beberapa elemen, yaitu Brand Awarness, Perceived 

Quality, Brand Asosiation, dan Brand Loyalty (Kotler, 2009). Brand Awareness 

adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek suatu 

produk. Ada beberapa tingkat Brand Awarness mulai dari sangat rendah, tidak 

sadar, Pengakuan Merek, Pengingat Merek, hingga tingkat tertinggi yaitu Top of 

Mind (Kottler, 2009). 

Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas harus memprioritaskan dan 

mengalokasikan sumber daya untuk elemen – elemen penting dari ekuitas merek. 

Pada sisi pelanggan, kesadaran untuk membeli produk dari merek yang sudah 

dikenal semakin meningkat. Untuk tetap menjaga kepercayaan dan asosiasi 

pelanggan terhadap merek, kesadaran merek yang tepat telah menjadi alat yang 

tepat. 

Kesadaran merek adalah kemampuan pembeli untuk mengenali dan 

mengingat kembali suatu merek. Hal ini menciptakan hubungan antara pembeli dan 

merek yang melibatkan proses ketidak pastian berkelanjutan hingga keyakinan 

yang kuat tentang suatu merek. Pengakuan adalah konfirmasi tentang suatu merek, 

ketika pembeli diberi isyarat tentang merek dan ingatan adalah kemampuan 

pembeli untuk pembelian kembali. 
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Brand Asosiation/Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan 

memori merek. Asosiasi merek tidak hanya ada tetapi juga memiliki tingkat 

kekuatan. Ingat dan pengakuan juga meningkatkan asosiasi merek. Asosiasi 

memiliki banyak bentuk, itu juga merupakan tingkat abstraksi. Asosiasi merek 

sebagai tiga jenis lebih lanjut ini adalah sikap, atribut dan manfaat. Loyalitas merek 

adalah sikap yang menguntungkan menuju sebuah merek (Hsin, et al. 2009). 

Oleh karena itu, kesadaran merek memiliki dua efek. Pertama, mendorong 

pembelian produk merek tertentu. Dua, kesadaran merek meningkatkan asosiasi 

merek dan loyalitas pelanggan. Loyalitas merek mendefinisikan keadaan keinginan 

tertinggi untuk membeli suatu produk. Pelanggan dan non-pelanggan mencapai 

keadaan ini melalui proses asosiasi merek. Kesadaran merek dengan menggunakan 

metode populer yang terkait dengan pemasaran menjalin hubungan dengan 

pelanggan. 

Asosiasi ini dan keakraban kemudian dihitung sebagai loyalitas merek. 

Setelah loyalitas terbentuk di antara pelanggan dan merek, maka hal itu menjadikan 

pelanggan sangat selektif dan subjektif terhadap merek. Jadi elemen kunci saat ini 

untuk membangun bisnis adalah loyalitas, yang merupakan masalah yang muncul 

untuk menjual. Selanjutnya, biaya untuk menarik pelanggan baru lebih besar 

daripada mempertahankan pelanggan setia (Hsin, et al. 2009). 

Ada lima level dalam Brand Loyalty (Kottler, 2009), mulai dari level terendah 

sehingga konsumen dengan mudah beralih ke merek lain (switcher) ke level 

tertinggi dimana konsumen loyal terhadap produk merek (berkomitmen). Semakin 

tinggi tingkat loyalitas konsumen, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. 
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Banyak peneliti telah menyimpulkan bahwa kesadaran merek, asosiasi 

merek, dan merek loyalitas memiliki hubungan positif dan signifikan satu sama 

lain. Banyak peneliti juga telah membahas itu kesadaran merek yang lebih tinggi 

adalah asosiasi merek yang lebih tinggi dan loyalitas merek yang lebih tinggi. 

Kesadaran merek yang lebih tinggi mengembangkan citra merek yang baik dan 

asosiasi dengan merek. Asosiasi merek yang lebih tinggi mengembangkan 

kepercayaan merek yang lebih tinggi sehingga kepercayaan dan citra merek yang 

lebih tinggi mengembangkan loyalitas merek yang lebih tinggi.  

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. 

Ketika suatu perusahaan memberikan kualitas produk dan layanan yang baik, 

maka pelanggan dapat berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan lebih dari yang 

mereka bayarkan (Jorgensen, 2013). Selain itu, kepuasan pelanggan sendiri dapat 

berdampak pada loyalitas pelanggan (Chandra, 2014). Artinya, ketika pelanggan 

mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, maka pelanggan cenderung 

melakukan kunjungan berulang dan mengulangi pembelian terhadap produk dan 

jasa tertentu yang ditawarkan (Logiawan & Subagio, 2014). 



5 
 

Oleh karena itu, dengan meningkatkan ekuitas merek, kepuasan pelanggan, 

dan loyalitas pelanggan, maka perusahaan akan memiliki posisi kompetitif yang 

lebih kuat dibandingkan pesaing (Long, et al. 2013). 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. 

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. 

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 
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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. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah brand awarness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan? 

2. Apakah brand awarness berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan? 

3. Apakah kepuasan pelanggan dapat memediasi brand awarness terhadap 

loyalitas pelanggan? 

4. Apakah brand association berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan? 
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5. Apakah brand association berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan? 

6. Apakah kepuasan pelanggan dapat memediasi brand association terhadap 

loyalitas pelanggan? 

7. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh brand awareness terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Menganalisis pengaruh brand awareness terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Menganalisis pengaruh brand awareness terhadap loyalitas pelanggan yang 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan. 

4. Menganalisis pengaruh brand association terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Menganalisis pengaruh brand association terhadap loyalitas pelanggan 

6. Menganalisis pengaruh brand association terhadap loyalitas pelanggan yang 

dimediasi oleh kepuasan pelanggan. 

7. Menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan 

praktis sebagai berikut:  



8 
 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini 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.  

2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan tambahan wawasan 

dalam bidang manajemen terkait manajemen rumah sakit di masa mendatang, 

baik bagi peneliti, masyarakat luas dan perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana 

Magister Manajemen Universitas Muhammmadiyah Surakarta. 

3. Bagi penelitian Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para 

peneliti selanjutnya dengan permasalahan pengaruh brand  awareness dan 

brand assosiation terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan 

pelanggan. 


