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EXECUTIVE SUMMARY 
 

THE DEVELOPMENT OF BRAND LOYALTY MODEL BASED ON 
ISLAM ON PATIENT LOYALTY IN HOSPITAL 

 
Sofia Mayasari 

 
Maintaining customer loyalty to the products offered is not easy for a 

company. Especially in this current globalization era, companies around the world 
compete tightly to get more consumers and loyal customers. Similarly happens to 
the healthcare service area, competition in the health care sector, there are many 
health care providers such as hospitals, maternity homes, health clinics, 
physicians and others. Patients who are satisfied with the quality of goods or 
services provided, it will lead to patient loyalty and increase patient buying 
interest and also make the patients become loyal to the hospital. The decrease of 
the number of patients occurs because patients  leave the hospital and switch to a 
competitor hospital. Patient loyalty significantly determines whether a patient will 
return or not and whether they will recommend the hospital to others or not.  

The literature review explains about branding, brand loyalty, and Islamic 
nursing care services. This study refers to A Conceptual Model of Destination 
Branding (Hsu 2009). This theory explains that Brand Knowledge consists of 
three concepts or sequential steps such as Brand Awareness, Brand Image 
Cognitive, and Affective Brand Image. Each step is connected as a part of the 
next Brand block of the Brand Trust. In The Brand Knowledge, Awareness 
Affects the Cognitive and Affective Image, and there is a hierarchical relationship 
between the latter two. Brand knowledge forms the basis of the brand trust. 

This research uses explanatory research design with quantitative approach. 
The population in this study is the target population consisting of all patients who 
use inpatient unit nursing service of Masyithoh Bangil Islamic Hospital which 
amount of 150 patients. Data were analyzed using partial least square. Focus 
Group Discussion (FGD) was conducted with respondents, Hospital Nursing 
Nursing Manager, Nursing Supervisor, Head of Nursing Unit, Head of Polyclinic, 
Nurse Executor, Expert from hospital management, Hospital Director and 
Foundation Staff. FGD is conducted to find any solutions to the strategic issues 
that have been discovered. Modules are arranged with experts as materials for the 
provision of interventions. 

The result of this research are 1) Brand Knowledge: Islamic Awareness 
influences to Brand Knowledge: Islamic Cognitive (t = 9,6170> 1,96), 2) Brand 
Knowledge: Islamic Awareness influences Brand Knowledge: Islamic Affective (t 
= 6,2243 > 1,96), 3) Brand Knowledge: Islamic Awareness influences Brand 
Trust: Islamic Expectations (t = 5,8413> 1,96), 4) Brand Knowledge: Islamic 
Cognitive affects Brand Knowledge: Islamic Affective (t = 3 , 4256> 1.96). 5) 
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Brand Knowledge: Islamic Cognitive affects Brand Trust: Islamic Expectations (t 
= 3,5145> 1,96), 5) Brand Knowledge: Islamic Cognitive affects Brand Trust: 
Islamic Expectations (t = 3,5145> 1,96 ). 6) Brand Knowledge : Islamic Affektive 
affect on Brand Trust: Islamic Expectation (t = 11,6613> 1,96), 7) Brand Trust: 
Islamic Expectations affect on Brand Loyalty: Behavioral Intentions (t = 9,0985> 
1,96). 

Loyalty is built on brand knowledge: islamic awarenes by establishing 
islamic cognitive, islamic affectiveness and islamic expectations which affect the 
patient's desire to reuse hospital services and build hospitals from the criticism 
and suggestions. The factor of brand knowledge: The low of Islamic awareness 
can inflict the quality, satisfaction and trust felt by the customers to the nursing 
service in the hospital unit become low. High cost that must be paid by costumers 
and low quality of service result low values to the hospital. Overall customer 
satisfaction is also assessed since the customer entered the hospital, during and 
after using hospital services. Brand Trust: Islamic Expectations can increase the 
value of the Hospital if the services obtained by the costumers are appropriate 
with the sacrifices issued. Customer loyalty is built by beliefs of the costumers 
and good quality of service is determined by quality of nurses, price, quality of 
hospital services and satisfaction. 
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RINGKASAN 
 

PENGEMBANGAN MODEL BRAND LOYALTY BERBASIS ISLAMI 
TERHADAP LOYALITAS PASIEN DI RUMAH SAKIT 

 
Sofia Mayasari 

 
 

Mempertahankan kesetiaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan 
bukanlah suatu hal yang mudah bagi sebuah perusahaan. Apalagi dalam era 
globalisasi saat ini, perusahaan di seluruh dunia bersaing sangat ketat untuk 
menggaet konsumen dan mendapatkan pelanggan yang setia. Begitu pula yang 
terjadi pada sebuah layanan kesehatan, persaingan di bidang pelayanan kesehatan 
ada banyak penyedia layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, rumah bersalin, 
balai pengobatan, klinik kesehatan, dokter praktek dan lain lain. Pasien yang 
merasa puas terhadap barang atau kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan 
menimbulkan kesetiaan pasien sehingga minat beli pasien meningkat dan 
membuat pasien loyal terhadap perusahaan. Penurunan jumlah pasien terjadi 
karena beralihnya ke perusahaan pesaing. Loyalitas pasien sangat menentukan 
apakah seorang pasien akan kembali atau tidak dan apakah mereka akan 
merekomendasikan kepada orang lain untuk memakainya atau tidak. 

Kajian pustaka menjelaskan mengenai branding, brand loyalty, dan 
pelayanan keperawatan islami. Pada penelitian ini mengacu pada A Conceptual 
Model of Destination Branding (Hsu 2009). Teori ini menyebutkan Pengetahuan 
Merek terdiri dari tiga konsep atau langkah berurutan dari Brand Awarness, 
Brand Image Cognitive, dan Citra Merek Afektif. Masing-masing terhubung 
sebagai bagian ke blok merek Brand Trust berikutnya. Dalam Pengetahuan 
Merek, Kesadaran mempengaruhi Citra Kognitif dan Citra Afektif, dan ada 
hubungan hierarkis antara dua yang terakhir. Pengetahuan Merek membentuk 
dasar bagi kepercayaan merek. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah populasi target yaitu 
semua pasien yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan Unit Rawat Inap 
Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil dengan sampel 150 pasien. Data dianalisis 
menggunakan partial least square. Focus Group Discussion dilakukan dengan 
responden, Manager Keperawatan, Supervisor Rumah Sakit, seluruh Kepala 
Ruangan dan Kepala Poliklinik Rumah Sakit, Perawat Pelaksana dan dari pihak 
manajemen rumah sakit yaitu Direktur RSI Masyithoh Bangil dan Staf Yayasan 
dari RSI Masyithoh Bangil. FGD dilakukan untuk mencari solusi dari isu strategis 
yang telah ditemukan. Modul disusun bersama pakar keperawatan sebagai bahan 
untuk pemberian intervensi.  

Hasil penelitian ini yaitu 1) Brand Knowledge: Islamic Awarenes 
berpengaruh terhadap Brand Knowlegde : Islamic Cognitive (t=9,6170 > 1,96), 2) 
Brand Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh terhadap Brand Knowledge : 
Islamic Affektive (t=6,2243 > 1,96), 3) Brand Knowledge: Islamic Awarenes 
berpengaruh terhadap Brand Trust : Islamic Expectations (t=5,8413 > 1,96), 4) 
Brand Knowlegde : Islamic Cognitive   berpengaruh terhadap Brand Knowledge : 
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Islamic Affektive (t=3,4256 > 1,96). 5) Brand Knowledge: Islamic Cognitive 
berpengaruh terhadap Brand Trust: Islamic Expectations (t = 3,5145> 1,96 ). 6) 
Brand Knowledge : Islamic Affektive berpengaruh terhadap Brand Trust: Islamic 
Expectation (t = 11,6613> 1,96), 7) Brand Trust: Islamic Expectations 
berpengaruh terhadap Brand Loyalty: Behavioral Intentions (t = 9,0985> 1,96). 

Loyalitas dibangun melalui brand knowledge: islamic awarenes dengan 
membentuk islamic cognitive, islamic affektive dan islamic expectations yang 
mempengaruhi keinginan pasien untuk menggunakan kembali jasa rumah dan 
membangun rumah sakit melalui kritik dan saran. Faktor brand knowledge: 
islamic awarenes yang rendah dapat menyebabkan kualitas, kepuasan dan 
kepercayaan yang dirasakan oleh pasien terhadap layanan keperawatan di unit 
rawat inap rumah sakit menjadi rendah. Tarif tinggi yang harus dibayarkan dan 
kualitas yang dirasakan rendah setelah menggunakan jasa rumah sakit 
mengakibatkan nilai (value) dari Rumah Sakit tersebut menjadi lebih rendah. 
Kepuasan pasien secara keseluruhan jasa dinilai sejak pelanggan masuk rumah 
sakit, selama dan setelah menggunakan jasa rumah sakit. Brand Trust : Islamic 
Expectations dapat meningkatkan nilai (value) dari Rumah Sakit apabila 
pelayanan yang didapatkan oleh pasien sesuai dengan pengorbanan yang 
dikeluarkan. Loyalitas pasien terbentuk dari adanya keyakinan dan layanan yang 
didapat pasien dibentuk melalui kualitas perawat, harga, kualitas layanan rumah 
sakit dan kepuasan. 
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ABSTRACT 
 

THE DEVELOPMENT OF BRAND LOYALTY MODEL BASED ON 
ISLAM ON PATIENT LOYALTY IN HOSPITAL 

 
Sofia Mayasari 

 
Introduction: The purpose of this research was to validate the model of Islamic 
loyalty    based on   the approach   of  Theory  of  Destination  Branding approach.  
Method: Explanatory  research  type with quantitative approach design used 
within   150    patients.     Data    were    analyzed    using    partial   least    square.  
Result and Analysis: 1) Brand Knowledge: Islamic Awareness influences Brand 
Knowlegde: Islamic Cognitive (t = 9,6170>1,96), 2) Brand Knowledge: Islamic 
Awareness influences Brand Knowledge: Islamic Affective (t = 6,2243>1,96), 3) 
Brand Knowledge: Islamic Awareness influences Brand Trust: Islamic 
Expectations (t = 5,8413> 1,96), 4) Brand Knowlegde: Islamic Cognitive 
influences Brand Knowledge: Islamic Affective (t=3,4256 > 1,96), 5) Brand 
Knowlegde: Islamic Cognitive affects Brand Trust: Islamic Expectations (t = 
3,5145>1,96), 6) Brand Knowledge : Islamic Affektive affect on Brand Trust: 
Islamic Expectation (t = 11,6613> 1,96), 7) Brand Trust: Islamic Expectations 
affect on Brand Loyalty: Behavioral Intentions (t = 9,0985> 1,96). Conclusion 
and Discussion: Loyalty is built through brand knowledge: islamic awarenes by 
establishing islamic cognitive, islamic affectiveness and islamic expectations that 
influence the patient's desire to reuse home services and build hospitals through 
criticism and suggestions. Researchers were then expected to conduct research 
related to customer satisfaction and loyalty as a whole aspects of medical and 
non-medical related services in qualitative research to take a closer and more 
subjective look at what patients really want and need. 

 
Keyword: brand loyalty based on islamic, Theory of Destination Branding, 
patient loyalty. 
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ABSTRAK 
 

PENGEMBANGAN MODEL BRAND LOYALTY BERBASIS ISLAMI 
TERHADAP LOYALITAS PASIEN DI RUMAH SAKIT 

 
 

Sofia Mayasari 
 

Latar belakang : Tujuan dari penelitian ini adalah memvalidasi model 
brand loyalty berbasis islami dengan pendekatan Theory of Destination Branding. 
Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research 
dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel 150 pasien. Data dianalisis 
menggunakan partial least square. Hasil: 1) Brand Knowlegde : Islamic 
Cognitive (t=9,6170 > 1,96), 2) Brand Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh 
terhadap Brand Knowledge : Islamic Affektive (t=6,2243 > 1,96), 3) Brand 
Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh terhadap Brand Trust : Islamic 
Expectations (t=5,8413 > 1,96), 4) Brand Knowlegde : Islamic Cognitive 
berpengaruh terhadap Brand Knowledge : Islamic Affektive (t=3,4256 > 1,96), 5) 
Brand Knowledge: Islamic Cognitive berpengaruh terhadap Brand Trust: Islamic 
Expectations (t = 3,5145> 1,96 ). 6) Brand Knowledge : Islamic Affektive 
berpengaruh terhadap Brand Trust: Islamic Expectation (t = 11,6613> 1,96), 7) 
Brand Trust: Islamic Expectations berpengaruh terhadap Brand Loyalty: 
Behavioral Intentions (t = 9,0985> 1,96). Kesimpulan: Loyalitas dibangun 
melalui brand knowledge: islamic awarenes dengan membentuk islamic 
cognitive, islamic affektive dan islamic expectations yang mempengaruhi 
keinginan pasien untuk menggunakan kembali jasa rumah dan membangun rumah 
sakit melalui kritik dan saran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 
penelitian terkait kepuasan dan loyalitas pasien secara keseluruhan aspek 
pelayanan terkait medis maupun non medis dalam penelitian kualitatif untuk 
melihat lebih dekat dan lebih subyektif apa yang sebenarnya diinginkan dan 
dibutuhkan oleh pasien. 

 
Kata kunci: brand loyalty berbasis islami, Theory of Destination Branding, 
loyalitas pasien. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mempertahankan kesetiaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan 

bukanlah suatu hal yang mudah bagi sebuah perusahaan. Apalagi dalam era 

globalisasi saat ini, perusahaan di seluruh dunia bersaing sangat ketat untuk 

menggaet konsumen dan mendapatkan pelanggan yang setia. Begitu pula yang 

terjadi pada sebuah layanan kesehatan, persaingan di bidang pelayanan kesehatan 

ada banyak penyedia layanan kesehatan mulai dari rumah sakit, rumah bersalin, 

balai pengobatan, klinik kesehatan, dokter praktek dan lain lain. Dalam bisnis 

yang sama dapat kita lihat begitu banyak pemain yang berlomba untuk mendapat 

pelanggan yang disebut pasien atau klien.  

Rumah sakit merupakan institusi penyedia layanan kesehatan yang paling 

besar dan kompleks diantara penyedia layanan kesehatan lainnya. Rumah sakit 

dengan segenap pelayanan dan fasilitas yang tersedia didalamnya merupakan 

suatu pembahasan yang hangat saat ini, dimana segala sesuatu yang diberikan 

oleh rumah sakit kepada pelanggannya akan menimbulkan kesan tersendiri pada 

masing-masing pelanggan, yang pada akhirnya rangkaian pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan rumah sakit akan menjadi suatu kesatuan yang dapat menimbulkan 

kepuasan atau sebaliknya. Melihat perkembangan pasar rumah sakit yang menjadi 

semakin kompetitif akhir-akhir ini membuat manajemen atau pengelola rumah 

sakit harus berpikir extra dan bekerja keras agar rumah sakit dapat eksis dan 

unggul dalam persaingan. Pengalaman yang berkesan dan tak terlupakan yang 
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diberikan rumah sakit kepada pasiennya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung akan memberikan dampak positif, oleh karena itu sebuah pelayanan jasa 

harus punya differensiasi keunggulan yang dapat digunakan untuk 

mempertahankan konsumen agar tetap loyal menggunakan jasa tersebut. Dalam 

memaksimalkan dan mempertahankan sebuah nilai dari sebuah merek ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan, salah satunya dengan membentuk sebuah 

brand atau merek, bukan hanya sebagai atribut atau logo, namun merek yang 

dapat menyediakan pengalaman yang berharga akan membangun hubungan yang 

lebih erat dengan pelanggannya (Aaker 2009). Brand adalah nama dan atau 

simbol yang bersifat membedakan (seperti: sebuah logo, cap atau kemasan) untuk 

mengidentifikasi barang dan jasa dari seseorang produsen atau sebuah kelompok 

produsen tertentu, sehingga membedakannya dari barang-barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kompetitornya (Aaker 2009). 

Tujuan pemberian brand adalah untuk mengidentifikasikan produk atau 

jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan 

pesaing. Menurut (Kotler & Keller 2007) merek (brand) adalah nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk 

mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau 

penjual dari suatu produk. Menurut (Laksono 2008) brand adalah suatu nama, 

istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual atau sekelompok 

penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing. 

Brand loyalty adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali 
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produk atau jasa yang lebih disukai secara konsisten di masa depan, sehingga 

menyebabkan pembelian berulang pada merek yang sama, meskipun pengaruh 

situasi dan upaya pemasaran berpotensi menyebabkan perilaku beralih (Oli 2010). 

Brand loyalty harus dikembangkan mencakup semua aspek psikologis secara total 

agar tidak mudah berubah, yaitu aspek kognitif, afektif, konatif dan tindakan 

(Dharmaesta & Hani 2008). Brand loyalty memberikan nilai strategis bagi 

perusahaan jika dikelola dengan benar. Definisi dari loyalitas merk sebagai 

kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah merk, 

mempunyai komitmen terhadap merk tersebut dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya dimasa yang akan datang (Dharmaesta & Hani 2008), tentu hal ini 

yang diharapkan oleh setiap rumah sakit untuk bisa terus bertahan. 

Atribut islam pada sebuah rumah sakit islam saat ini masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan masyarakat islam sesuai dengan yang disebutkan dalam 

jurnal penelitian (Ayuningtyas & Fazriah 2008) bahwa asumsi potensi pasar untuk 

bisnis keislaman di kota Depok sebesar 91, 38% namun kebangkitan semangat 

religius masyarakat muslim Depok di bidang pelayanan, khususnya pelayanan 

rumah sakit belum terakomodasi secara optimal, dari 12 rumah sakit yang ada di 

kota Depok belum ada yang menyatakan diri Rumah Sakit Islam ataupun Rumah 

Sakit bernuansa Islam. Rumah Sakit Islam yang pernah mereka gunakan atau 

kunjungi sebelumnya masih belum sesuai harapan sebagai rumah sakit yang 

bernuansa dengan warna islam diseluruh aspek pelayanannya. Dari jurnal diatas 

dapat disimpulkan bahwa pemakai jasa pelayanan rumah sakit islam yang ada 

masih belum sesuai harapan sebagaimana rumah sakit islam yang sesuai dengan 

syariat islam sehingga pasien tidak puas hal ini akan berpengaruh terhadap 
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loyalitas pengguna rumah sakit islam tersebut. Sebuah disertasi (Zulfa 2010) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan islami berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas pasien. Hal ini berarti rumah sakit islam yang baik 

memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan nilai-nilai islam berupa 

profesional, akhlak mulia dan layanan rohani maka akan memberikan sikap 

istiqomah, tausiah dan himayah dalam bentuk menggunakan kembali jasa 

kesehatan tersebut, sehingga mendapat kepercayaan dan word of mouth yang baik. 

RSI Masyithoh Bangil merupakan salah satu organisasi dalam industri 

pelayanan perawatan kesehatan dan sudah memberikan pelayanan selama lima 

puluh dua tahun. Sebagai Rumah Sakit Islam sebagai pemberian pelayanan 

perawatan kesehatan yang islami dapat digunakan sebagai sarana menciptakan 

daya saing dengan mendiffrensiasi pelayanan dengan rumah sakit lainnya, 

mengingat mayoritas penduduk yang ada di Kabupaten Pasuruan adalah muslim. 

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan didapatkan bahwa dalam dua 

tahun terakhir ini terdapat empat rumah sakit swasta yang sudah beroperasional, 

rumah sakit tersebut mempunyai tipe dan karakteristik yang hampir sama dengan 

RSI Masyithoh Bangil, sedangkan yang masih dalam proses ada dua rumah sakit, 

melihat hal tersebut RSI Masyithoh Bangil yang dulunya sebagai rumah sakit 

swasta satu-satunya di area Kabupaten Pasuruan harus terus memperbaiki 

pelayanan yang diberikan dan memberikan diffrensiasi ciri khas pelayanan 

sehingga pelanggan yang ada tidak beralih ke rumah sakit swasta yang baru. 

Reaksi konsumen terhadap kegagalan jasa dapat dilihat dari dua hal, yakni loyal 

atau pindah ke penyedia jasa yang lain (Atmaja 2008). Dari data awal didapatkan 

bahwa dari 20 pasien yang datang kembali ke RSI Masyithoh Bangil, 14 (70%) 
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diantaranya adalah warga muslimat yang ingin mendapatkan pelayanan di rumah 

sakit islam, 6 (30%) diantaranya dikarenakan dekat dengan rumah (Studi awal, 

2017). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari 

pelayanan suatu rumah sakit adalah BOR ( Bed Occupancy Ratio), data BOR di 

Unit rawat Inap pada tiga bulan terakhir pada tahun 2016 dibandingkan dengan 

tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Data BOR pasien pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 
2016-2017 di RSI Masyithoh Bangil 

No Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 
Lama Baru Lama Baru 

1. Juni 26 713 109 444 
2. Juli 17 686 149 472 
3. Agustus 17 754 142 372 
4. September 46 650 69 128 

Sumber : Unit Rekam Medis RSI Masyithoh Bangil. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pasien baru dan pasien lama 

prosentase pasien yang kembali di bulan Juni 32 %, Juli 77 %, Agustus 74% dan 

September 50 % sedangkan menurut (Depkes RI 2005) untuk standar pasien yang 

kembali adalah 90% dari perbandingan pasien baru dan pasien lama. Penurunan 

jumlah pasien rawat inap memunculkan pertanyaan terkait loyalitas pelanggan 

dalam menggunakan layanan di RSI Masyithoh Bangil.  

Berbagai penelitian disebutkan Rumah Sakit sebagai penyedia layanan 

kesehatan memiliki karakteristik sebagai organisasi pelayanan dengan tingkat 

kepercayaan rendah yang pada umumnya kualitas pelayanannya sulit dibuktikan 

sampai pelanggan ataupun pasien mengunjungi dan mendapatkan layanan 

pelayanan rumah sakit tersebut. Lebih dari itu kualitas penyampaian pelayanan 

kepada pelanggan mungkin berbeda setiap kali mereka mendatangi kembali 

rumah sakit tertentu, sehingga mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Salah satu 
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kemungkinan penyebab terjadinya penurunan loyalitas adalah pasien yang pernah 

dirawat merasa kurang puas kemudian memutuskan tidak akan menggunakan jasa 

pelayanannya lagi baik bagi dirinya maupun keluarganya atau mereka juga 

mengeluhkan ketidakpuasannya tersebut kepada orang lain yang akhirnya 

membentuk persepsi orang lain tersebut terhadap pelayanan (Laksono, 2008). 

Pelanggan yang merasa puas terhadap barang atau kualitas pelayanan 

yang diberikan, maka akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga minat beli 

pelanggan meningkat dan membuat pelanggan loyal terhadap perusahaan. 

Penurunan jumlah pelanggan terjadi karena beralihnya ke perusahaan pesaing 

(Parvez 2009). Loyalitas pelanggan sangat menentukan apakah seorang pelanggan 

akan kembali atau tidak dan apakah mereka akan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk memakainya atau tidak. 

Berdasarkan uraian diatas maka mutu pelayanan keperawatan 

merupakan faktor yang paling penting untuk membentuk kepercayaan pelanggan 

atau pasien kepada layanan kesehatan sehingga tercipta loyalitas mereka (Atmaja 

2008). Sebuah jurnal penelitian (Nasrulloh 2015) dengan judul “Islamic 

Branding, Religius dan keputusan konsumen terhadap produk “ hasil penelitian 

menyebutkan bahwa Islamic branding berpengaruh signifikan terhadap konsumen 

untuk membeli sebuah produk. Sehingga upaya meningkatkan mutu pelayanan 

keperawatan adalah dengan menerapkan asuhan keperawatan islami dimana 

bertujuan memberikan pelayanan keperawatan melebihi harapan klien dengan 

menggunakan kaidah Islam berdasarkan Al-quran dan Hadits dalam menerapkan 

akhlak pribadi muslim, landasan kerja dan perilaku muslim serta penampilan dan 

ciri khas seorang perawat muslim (Martono & Harjito 2007) merupakan hal yang 
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tepat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam jurnal penelitian yang 

berjudul Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan (Fitria & Ririn 2015) disebutkan juga bahwa hasil dari 

kualitas jasa perspektif islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan yang nantinya mempengaruhi secara signifikan loyalitas pelanggan. 

RSI Masyithoh Bangil sebagai rumah sakit Islam yang mempunyai visinya 

“Memberikan pelayanan islami, terbaik pilihan masyarakat”, dari visi tersebut 

RSI Masyithoh dalam memberikan pelayanannya menerapkan perawatan yang 

islami yang menjadi differensiasi ciri khas pelayanannya.  

 

1.1 Kajian Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Gambar 1.1 Kajian Masalah Pengembangan Model Brand Loyalty Berbasis 

Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit 

Upaya Peningkatan 
Loyalitas dengan 
pembentukan Brand 
Loyalty berbasis Islami: 
1. Brand Knowledge: 
Awarenes 
2.Brand Knowlegde : 
Cognitive 
3.Brand Knowledge : 
Affektive 
4.Brand Trust : 
Expectations 
5.Brand Loyalty : 
Behavioral Intentions Dari data pasien yang 

kembali di RSI 
Masyithoh Bangil 
sebanyak 32-74% 
dibandingkan dengan 
standar (Depkes RI 
2005) 90% pasien 
harus kembali. 

Hasil dari jawaban 
responden  terhadap 
islamic branding  
memiliki pengaruh 
kontribusi terhadap 
keputusan konsumen 
terhadap pembelian 
sebuah produk 9,4% 
(Nasrulloh 2015) 

• Rumah Sakit Islam  
• Atribut Islam 
• Kualitas Pelayanan 

Islami 
• Kepuasan akan 

pelayanan Islami  
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Apakah ada  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap 

Brand Knowledge: Islamic Cognitive di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil ?  

2. Apakah ada pengaruh Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap 

Brand Knowledge: Islamic Affektive di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil?  

3. Apakah ada  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap 

Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil?  

4. Apakah ada  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Cognitive terhadap 

Brand Knowledge: Islamic Affektive di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil?  

5. Apakah ada  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Cognitive terhadap    

Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil ?  

6. Apakah ada  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Affektive terhadap 

Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil? 

7. Apakah ada pengaruh Brand Trust: Islamic Expectations terhadap Brand 

Loyalty : Behavioral Intentions  di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil ?  
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menyusun pengembangan model brand loyalty berbasis islami dengan 

pendekatan Theory of Destination Branding terhadap loyalitas pasien di 

Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil.  

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Menganalisis  pengaruh Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap 

Brand Knowledge: Islamic Cognitive di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 

Bangil ?  

2. Menganalisis  pengaruh  Brand Knowledge: Islamic Awarenes 

terhadap Brand Knowledge: Islamic Affektive di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil? 

3. Menganalisis  pengaruh  Brand Knowledge: Islamic Awarenes 

terhadap Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil?  

4. Menganalisis  pengaruh  Brand Knowledge: Islamic Cognitive 

terhadap Brand Knowledge: Islamic Affektive di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil?  

5. Menganalisis  pengaruh  Brand Knowledge: Islamic Cognitive 

terhadap    Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil ? 

6. Menganalisis  pengaruh  Brand Knowledge: Islamic Affektive 

terhadap Brand Trust: Islamic Expectations di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil? 
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7. Menganalisis  pengaruh  Brand Trust: Islamic Expectations terhadap 

Brand Loyalty : Behavioral Intentions  di Ruang Rawat Inap RSI 

Masyithoh Bangil ?  

 
1.4 Manfaat 

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini menjelaskan model bentuk pengembangan brand 

loyalty pasien berbasis islami berdasarkan Theory of Destination Branding 

(Hsu 2009) sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

pengembangan ilmu manajemen keperawatan yang berhubungan dengan 

menjaga branding image rumah sakit sebagai rumah sakit islam sehingga 

mengakibatkan peningkatan loyalitas pasien terhadap jasa pelayanan 

keperawatan pada umumnya dan khususnya pada unit rawat jalan  Rumah 

Sakit. 

1.4.2 Praktis 

Sebagai salah satu bahan untuk menerapkan strategi rumah sakit 

khususnya dibidang pemasaran, yaitu dalam meningkatkan loyalitas 

pasien dengan penerapan model bentuk pengembangan brand loyalty 

pasien berbasis islami berdasarkan Theory of Destination Branding (Hsu 

2009) sehingga strategi pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan bersifat 

profit maximizing. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Teori Branding 

2.1.1 Definisi Branding  

Branding berasal dari kata brand (merek) yang secara harfiah merupakan 

kata benda, yang cenderung berhubungan dengan suatu produk atau jasa. Menurut 

(Kotler & Keller 2009) merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali 

produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari 

produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu 

produk. Menurut (Laksono 2008), brand adalah suatu nama, istilah, tanda, 

lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual atau sekelompok 

penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.  

Sedangkan Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan 

oleh perusahaan atau seseorang dalam rangka proses membangun dan 

membesarkan brand (Maulana 2009). Jadi dapat dikatakan bahwa branding 

merupakan proses penjalinan komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan 

dan konsumer. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

branding adalah proses komunikasi sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau 

desain, atau gabungan semua yang diharapkan dapat digunakan untuk 

membedakan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Branding itu sendiri 

akan membuat keaslian dari brand tersebut dan keaslian itu akan membuat 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



masyarakat serta konsumen semakin percaya dan menggunakan brand tersebut 

(Isgandarova 2011).  

2.1.2 Tingkatan Brand 

Sebuah brand yang baik adalah mampu membedakan diri dari pesaing. 

Menurut (Kotler & Keller 2007) makna brand dapat dibedakan menjadi enam 

tingkatan yaitu:  

1. Atribut  

 Brand akan mengingatkan orang pada atribut-atribut tertentu. Memberikan 

suatu gambaran tentang sifat produk dari merek itu sendiri. Atribut sangat 

berbeda dalam kepentingannya dalam hal kepentingannya bagi para 

konsumen. Pentingnya atribut ( importance) didefinisikan sebagai 

penilaian umum seseorang terhadap signifikasi atribut atas produk atas 

jasa tertentu (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013). Semakin besar 

perhatian yang diarahkan pada atribut, semakin penting atribut itu. Enpat 

unsur yang menentukan perhatian konsumen yang diarahkan pada sebuah 

atribut adalah:  

a. Karakteristik Penerima Pesan 

Karakteristik penerima pesan yang mempengaruhi perhatian adalah 

kebutuhan dan nilai- nilai konsumen, dan yang lainnya adalah konsep 

diri konsumen.  

b. Karakteristik Pesan 

Dapat menarik konsumen terhadap atribut, dan menyebabkan mereka 

mengalokasikan kapasitas kognitif pada atribut tersebut. Hasilnya 

mungkin meningkatkan cara pandang terhadap cara pandang terhadap 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



kepentingan atribut. Karakteristik pesan juga dapat mempengaruhi 

pentingnya atribut ketika pengiklanan mencoba menghilangkan 

pemasaran ( demarketing) penggunaan sebuah produk. Penghilangan 

pemasaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh badan-badan 

yang berkaitan dengan pengaturan dan organisasi nirlaba untuk 

mengurangi frekuensi perilaku peraturan yang memiliki dampak 

negatif terhadap konsumen atau masyarakat. 

c. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Peluang dan Tanggapan 

Penerima. 

Faktor- faktor ini menentukan berapa luas sesseorang harus 

memproses informasi tentang sebuah atribut peluang tanggapan akan 

meningkat apabila informasi tentang atribut diulang, dan konsumen 

tidak dikacaukan saat informasi tentang atribut diproses. 

d. Karakteristik Produk 

Salah satu karakteristik produk adalah kualitas yang dirasakan, 

dampak penambahan fitur atau atribut baru terhadap merek yang 

inferior, lebih rendah atau lebih tinggi. Hasilnya mengungkapkan 

bahwa atribut baru akan meningkatkan nilai yang dirasakan yang 

lebih besar untuk merek berkualitas rendah daripada yang berkualitas 

tinggi. Oleh karena itu atribut baru akan memiliki kepentingan yang 

lebih besar terhadap konsumen apabila ditambahkan pada merek 

berkualitas rendah. 
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2. Manfaat 

Suatu merek lebih dari serangkaian atribut. Pelanggan tidak membeli 

atribut tetapi membeli manfaat dan atribut harus diterjemahkan menjadi 

manfaat fungsional dan emosional. Sebagai contoh, atribut “tahan lama“ 

bisa diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional, “saya tidak akan 

membeli mobil baru dalam beberapa tahun.“ Menurut Simamora dalam 

((Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) manfaat merek sebagai berikut: 

a. Bagi pembeli, merek bermanfaat untuk menceritakan mutu dan 

membantu memberi perhatian terhadap produk-produk baru yang 

mungkin bermanfaat bagi mereka. 

b. Bagi masyarakat, merek memberi manfaat dalam tiga hal, yaitu : 

memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten, 

meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan 

informasi tentang produk dan tempat membelinya dan meningkatkan 

inovasi- inovasi baru karena produsen terdorong untuk menciptakan 

keunikan- keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing. 

c. Bagi penjual merek memberikan manfaat yaitu memudahkan menjual, 

mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul, memberikan 

perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk, 

memungkinkan menarik sekelompok pembeli yang setia dan 

menguntungkan, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 

3. Nilai  

Brand mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli. Produsen 

harus mengenali secara spesifik kelompok pembeli dengan nilainya sesuai 
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dengan manfaat yang diberikan oleh brand tersebut. Nilai perusahaan 

tersebut lah yang membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Dalam 

jurnal penelitian (Tiwari, Tiwari, and Yaseen 2016) yang berjudul “ Study 

of Branding Equity & its components in a Tertiary Care Super Speciality 

Teaching Hospital” menyebutkan bahwa analisis faktor dari variabel- 

variabel menyebabkan identifikasi enam sub dimensi dibawah tiga 

komponen ekuitas merek. Keenam dimensi ini adalah aspek fisik, atribut 

staf, aspek perpindahan, aspek loyalitas, nilai untuk uang, nilai merek 

berkontribusi tinggi pada ekuitas merek rumah sakit. 

4. Budaya 

Brand mewakili budaya tertentu, pencerminan dari himpunan simbol, 

nilai, perilaku perusahaan tertentu. Secara internal, budaya merek menjadi 

penuntun semua perilaku dan tindakan karyawan (mitra internal) 

perusahaan harus cocok dengan budaya merek yang tercermin dari merek 

itu sendiri. Secara eksternal, budaya merek ini akan menjadi pertimbangan 

utama bagi konsumen untuk membeli merek produk yang memiliki 

simbol, nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan budaya, nilai-nilai, dan 

perilaku mereka sendiri.  

5. Kepribadian  

Brand akan menarik bagi orang yang memiliki keseuaian antara gambaran 

dirinya dengan brand image. Merek memproyeksikan kepribadian 

tertentu, konsumen mungkin memvisualisasikan sebuah mobil mahal 

sebagai sebuah sosok eksekutif muda yang kaya. Merek akan menarik 

orang-orang yang diinginkan sesuai dengan image merek.  
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6. Pemakai  

Brand juga menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Merek memberi kesan mengenai jenis 

konsumen yang membeli atau menggunakan produk. Saat kita 

membayangkan suatu produk, kita dapat menebak jenis konsumen apa 

yang ungkin bisa menjadi konsumen produk tersebut.  

2.1.3 Manfaat Merek 

Menurut (Kotler & Keller 2009), merek memiliki manfaat bagi perusahaan 

yaitu sebagai berikut :  

1. Menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk.  

2. Membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi.  

3. Menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur 

atau aspek unik produk. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan 

bagian properti hukum yang sangat berharga, dapat mempengaruhi 

konsumen, dapat dibeli dan dijual, serta memberikan keamanan 

pendapatan masa depan yang langgeng.  

Menurut ( Kotler & Keller 2017) peran merek mengidentifikasi sumber atau 

pembuat produk dan memungkinkan konsumen entah individual atau organisasi 

untuk menetapkan tanggung jawab pada pembuat atau distributor tertentu. 

Konsumen bisa mengevaluasi produk identik secara berbeda, tergantung pada 

bagaimana produk diberi merek. Konsumen belajar tentang merek melalui 

pengalaman masa lampau dengan produk dan program pemasarannya. Mereka 

menemukan merek mana yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana yang 

tidak. Ketika kehidupan konsumen menjadi lebih rumit, sibuk dan kekurangan 
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waktu, kemampuan mereka untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan 

mengurangi resiko menjadi tak ternilai. Merek juga menunjukkan fungsi- fungsi 

yang bernilai bagi perusahaan. Pertama merek menyederhanakan penanganan atau 

penelusuran produk. Merek membantu untuk mengorganisasikan secara inventori. 

Sebuah merek juga menawarkan perlindungan hukum yang kuat untuk fitur atau 

aspek produk yang unik. Dalam jurnal penelitian (Maryam et.al 2017) yang 

berjudul “ Modeling brand loyalty of medical services in Iran”s Military 

Hospital” menyebutkan bahwa kepercayaan merek dan kualitas pelayanan dengan 

loyalitas berhubungan secara statistik. 

2.1.4 Syarat-Syarat Memilih Brand  

Bagaimanapun kecilnya merek yang telah kita pilih mempunyai pengaruh 

terhadap kelancaran penjualan. Sehingga untuk setiap perusahaan hendaknya 

dapat menetapkan merek atau cap yang dapat menimbulkan kesan yang positif. 

Untuk itu maka syarat-syarat merek dibawah ini perlu diperhatikan menurut 

(Alma 2007) merek harus: 

1. Mudah diingat. 

2. Memilih merek sebaiknya mudah diingat, baik kata-katanya maupun 

gambarnya atau kombinasi sebab dengan demikian konsumen atau 

calon konsumen mudah mengingatnya.  

3. Menimbulkan kesan positif  

Dalam memberikan merek harus dapat diusahakan yang dapat 

menimbulkan kesan positif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, 

jangan kesan negatif.  
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4. Tepat untuk promosi  

Selain kedua syarat diatas, maka untuk merek tersebut sebaiknya dipilih 

yang bilamana dipakai promosi sangat baik. Merek-merek yang mudah 

diingat dan dapat menimbulkan kesan positif tentu baik bila dipakai 

untuk promosi. Akan tetapi untuk promosi tersebut nama yang indah 

dan menarik serta gambar-gambar yang bagus juga memegang peranan 

penting. Jadi di sini untuk promosi selain mudah diingat dan 

menimbulkan kesan positif usahakan agar merek tersebut enak untuk 

diucapkan dan baik untuk dipandang.  

Pada masa pasca pembelian dan penggunaan produk, konsumen akan mampu 

membuat penilaian, tempat-tempat belanja mana yang memuaskan dan mana yang 

mengecewakan (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013). 

a. Pengulangan 

 Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen 

berulang kali, dengan frekuensi yang berkali-kali. Produsen berusaha 

melakukan pengulangan stimulasi yang disampaikan kepada konsumen 

(termasuk nama merek produk).  

b. Generalisasi Stimulus 

 Yaitu kemampuan seorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap 

stimulus yang relatif berbeda. Konsumen akan menerima stimulus yang 

berbeda-beda dan mampu mengaitkan stimulus yang satu dengan yang 

lainnya sehingga mereka bisa membuat kesimpulan atau generalisasi 

terhadap stimulus tersebut.  
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c. Diskriminasi Stimulus 

 Yaitu lawan kata dari generalisasi stimulus, pada generalisasi stimulus, 

konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang sama dari 

berbagai stimulus yang relatif berbeda. Pada diskriminasi stimulus, 

konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari 

beberapa stimulus yang mirip satu dengan yang lainnya.  

d. Pemosisian ( Positioning) 

 Pemosisian suatu produk atau merek adalah citra, image, atau persepsi 

yang dimiliki konsumen terhadap produk tersebut. Pemosisian adalah 

nilai yang ingin ditanamkan dibenak konsumen. Produsen tentu 

mengharapkan bahwa persepsi tersebut akan bisa menggiring 

konsumen untuk menyukai, membeli, dan mengkonsumsi produknya.  

e. Differensiasi (Differentiation) 

 Suatu produk ingin dilihat sebagai sesuatu yang dimiliki atribut unik 

yang tidak dipunya oleh produk lainnya. Perbedaan atribut yang 

dirasakan atau dipercaya oleh konsumen akan menyebabkan konsumen 

mampu membedakan produk atau merek yang satu dengan merek yang 

lainnya. Jika konsumen telah mampu merasakan perbedaan tersebut, 

produksen berhasil membuat differensiasi produk di mata konsumen.  

 Sesuai yang disebutkan dalam jurnal penelitian yang berjudul “ Key 

determinants of Brand- Customer Relationship in Hospital Industry” ( 

Solayappan and Jayakrishnan 2010) bahwa pertimbangan memilih suatu merek 

memiliki tingkat hubungan positif yang tinggi dengan referensi merek. Brand 

image secara signifikan mempengaruhi kepuasan pasien. Brand reference, 
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kepuasan pasien dan brand image merupakan faktor yang sangat berkontribusi 

terhadap brand loyalty dan kepuasan pasien memberikan wawasan yang jelas 

tentang hubungan pelanggan dengan brand rumah sakit. 

 Menurut ( Kotler & Keller 2017) penetapan merek mencakup segala 

aspek produk dan jasa yang memiliki kekuatan merek. Penetapan merek 

menyangkut segala sesuatu tentang penciptaan perbedaan. Untuk menetapkan 

merek produk, konsumen perlu diajarkan tentang siapa produk itu dengan 

memberinya nama dan menggunakan unsur lain untuk membantu 

mengidentifikasinya dan juga apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen 

harus peduli. Penetapan merek mencakup penciptaan struktur mental dan 

pemberian bantuan kepada konsumen untuk mengorganisasi pengetahuan mereka 

tentang produk dan jasa dengan cara mengklarifikasi pengambilan keputusan dan 

dalam proses itu memberikan nilai kepada perusahaan. Agar penetapan merek 

berhasil dan nilai merek diciptakan konsumen harus diyakinkan bahwa ada 

perbedaan besar diantara merek-merek dalam kategori produk atau jasa tertentu. 

Kunci untuk menetapkan merek adalah konsumen jangan sampai berpikir bahwa 

semua merek dalam kategori tertentu sama. Perbedaan merek sering dikaitkan 

dengan atribut atau manfaat produk itu sendiri. Penetapan merek dapat diciptakan 

secara virtual dimana saja konsumen mau.  

2.1.5 Strategi Branding  

Diperlukan suatu strategi yang tepat agar branding yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) definisi dari strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus. Strategi branding sangat diperlukan oleh suatu 
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perusahaan agar brand yang ingin dimunculkan di masyarakat dapat diterima dan 

bertahan di pasar. Selain itu strategi branding dibentuk agar perusahaan dapat 

bertahan dan memiliki perbedaan dengan pesaingnya.  

2.1.6 Theory Conceptual Model of Destination Branding  

Tinjauan mengenai konsep model detinasi branding dalam skema grand 

theory oleh (Hsu 2009) dimana diilustrasikan pada Gambar 2.1. Blok pertama 

Pengetahuan Merek terdiri dari tiga konsep atau langkah berurutan dari Brand 

Awarness, Brand Image Cognitive, dan Citra Merek Afektif. Masing-masing 

terhubung sebagai bagian ke blok merek Brand Trust berikutnya. Dalam 

Pengetahuan Merek, Kesadaran mempengaruhi Citra Kognitif dan Citra Afektif, 

dan ada hubungan hierarkis antara dua yang terakhir. Pengetahuan Merek 

membentuk dasar bagi kepercayaan merek.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 A Conceptual Model of Destination Branding (Hsu 2009). 
 

Studi diatas mengkonseptualisasikan model pencitraan destinasi yang 

mencerminkan proses pengambuilan keputusan untuk memilih kembali sebuah 

merk. Model ini mengintegrasikan urutan sebuah konsep kunci seperti 
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mengenai destination branding selanjutnya ditentukan oleh beberapa bagian 

penting yaitu kesadaran merek, citra merek kognitif dan citra merek afektif. 

Menurut ( Kotler & Keller 2017) membangun ekuitas merek dengan menciptakan 

struktur pengetahuan merek yang tepat dengan konsumen yang tepat. Proses ini 

tergantung kontak yang terkait pada semua merek, akan tetapi dari sudut pandang 

manajemen pemasaran, ada tiga perangkat utama pendorong ekuitas merek yaitu: 

1. Pilihan awal untuk menyusun unsur-unsur merek dan identitas membentuk 

merek (misalnya nama merek, simbol, karakter, logo dan tanda)  

2. Produk dan layanan serta semua aktifitas pemasaran yang menyertai 

program pemasaran yang mendukung. 

3. Asosiasi lain yang secara tidak langsung dialihkan ke merek lain dengan 

menautkannya dengan beberapa entitas lain ( misalnya pribadi, tempat atau 

barang).  

2.2 Brand Awareness  

Aaker (2009) mendefinisikan kesadaran merek (brand awareness) adalah 

kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa 

suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Kesadaran merek atau 

berarti kemampuan konsumen dapat mengenali dan mengingat merek dalam 

situasi yang berbeda. Kesadaran merek terdiri dari dan brand recognition. Brand 

recal berarti ketika konsumen melihat kategori produk, mereka dapat mengingat 

nama merek persis dan pengakuan merek berarti konsumen memiliki kemampuan 

untuk mengidentifikasi merek ketika ada isyarat merek (Aaker 2009). Selain itu, 

Kotler & Keller (2007) menunjukkan bahwa kesadaran merek dapat dibedakan 

dari kedalaman dan keluasan. Kedalaman berarti bagaimana membuat konsumen 
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untuk mengingat atau mengidentifikasi merek dengan mudah, dan keluasan 

mengungkapkan menyimpulkan ketika konsumen membeli produk, nama merek 

akan datang ke pikiran mereka sekaligus. Brand awareness adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai 

bagian dari suatu kategori produk tertentu. Dari definisi-definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran merek (brand awareness) adalah kesanggupan 

seseorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.  

2.2.1 Pengukuran Brand Awareness 

Untuk mengukur Brand Awareness digunakan empat indikator yang 

dikembangkan oleh (Aaker 2009) yang meliputi ketidaksadaran merek (unaware 

of brand), pengenalan merek (brand recognition), ingat terghadap merek (brand 

recall), dan merek menjadi pilihan utama ( top of mind) dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Unaware of Brand 

Menunjukkan tingkat rendahnya kesadaran/kesulitan dalam 

mengartikan merek/simbol. 

2. Brand Recognition  

Menunjukkan tingkat minimal kesadaran dalam mengingat karakteristik 

sebuah merek atau simbol. 

3. Brand Recall  

Menunjukkan kecepatan dalam mengingat sebuah merek / simbol.  

4. Top-of-mind  

Menunjukan merek/ simbol yang paling diingat. 
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2.2.2 Brand Awareness Dalam Konsep Islam 

 Dijelaskan diatas bahwa kemampuan dari konsumen potensial untuk 

mengenali atau mengingat bahwa suatu merek termasuk ke dalam kategori produk 

tertentu. Dalam hal ini kemampuan pasien untuk mengingat dan mengenali bahwa 

RSI Masyithoh sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan khususnya pelayanan 

keperawatan secara islami, dengan ciri-ciri islaminya menurut (Widarti 2010) 

implementasi islam dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa karakteristik 

yaitu profesional, ramah, amanah, istiqomah, sabar dan ikhlas. 

2.3 Brand Knowledge : Cognitive 

2.3.1 Definisi Brand Knowledge : Cognitive 

Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) komponen kognitif merupakan basis 

informasi yang dimiliki hanya menunjuk pada satu merek yang fokal yang lebih 

superior dalam hal: 

a. Harga 

Harga adalah salah satu variabel penting dalam pemasaran dimana 

dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan karena 

berbagai alasan dan pertimbangan. Menurut (Kotler & Keller 2009) 

indikator harga yang mewakili diantaranya yaitu: 

1. Keterjangkauan harga 

2. Elastisitas harga 

3. Perbandingan harga pesaing. 

Harga merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh 

konsumen, dan manager harus benar-benar menyadari peran tersebut 

dalam membentukkan sikap konsumen (Etta Mamang Sangadji & 
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Sopiah 2013). Pada kondisi tertentu konsumen sangat sensitif terhadap 

harga sehingga harga suatu produk yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan para pesaingnya dapat mengeliminasi produk dari 

pertimbangan konsumen. Dalam kasus lain, harga dapat digunakan 

sebagai indikator pengganti kualitas produk, dengan hasil produk yang 

berharga tinggi yang bisa dipandang positif oleh segmen pasar tertentu.  

b. Kualitas 

Menurut (Nasution 2011) kualitas adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Parasuraman mengungkapkan terdapat lima 

indikator utama dalam kualitas yaitu berupa bukti langsung 

(tangitabels), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (asuranse), dan empati (empaty). Perhatian pada kualitas 

produk makin meningkat selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini 

terjadi karena keluhan konsumen semakin lama semakin terpusat pada 

kualitas yang buruk dari produk baik pada bahan maupun pekerjaannya 

beberapa produk asing. Meskipun kualitas produk mutlak harus ada, 

dalam pelaksanaanya faktor ini merupakan ciri pembentuk citra produk 

yang paling sulit dijabarkan. Konsumen sering tidak sependapat tentang 

faktor faktor apa yang sebenarnya membentuk kualitas sebuah produk. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan pelanggan, kualitas memberikan suatu dorongan kepada 
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pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan ((Etta 

Mamang Sangadji & Sopiah 2013). Dalam jurnal penelitian ( Piaralal 

and Mei 2015) yang berjudul “ Determinants of Brand Equity in 

Private Healthcare Facilities in Klang Valley Malaysia” menunjukkan 

hasil bahwa ada korelasi antara tiga faktor penentu: persepsi kualitas, 

loyalitas merek atau brand loyalty dan citra merek, terhadap ekuitas 

merek merek fasilitas pelayanan kesehatan. 

2.3.2 Brand Knowledge : Cognitive Dalam Pandangan Islam 

Basis informasi yang dimiliki pelanggan tentang harga, jenis pelayanan 

dan kualitasnya dalam islam produk pembiayaan jasa, seperti; pendidikan, 

pelayanan kesehatan dan ibadah umrah maka transaksi jasa dengan menggunakan 

akad ijarah berdasarkan, ijarah merupakan salah saru kegiatan mu’amalah dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual 

jasa dan sebagainya (Azam 2017). Berdasarkan definisi tersebut maka ijarah 

tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan kecuali 

ada unsur manfaat, akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil 

buahnya. Menurut ulama rukun ijarah ada 4 yaitu: ijab kabul, kedua orang yang 

bertransaksi, upah/sewa dan manfaat sewa. Sedangkan syarat-syarat dari ijarah 

adalah: kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam 

melakukan transaksi ijarah, telah balig dan berakal sehat, upah/sewa dalam 

transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertenstu dan mempunyai nilai yang 

bermanfaat, manfaat harus diketahui secara sempurna sehingga di kemudian hari 

tidak memunculkan perselisihan. 
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 . Mencari sesuatu yang halal untuk digunakan dalam kehidupan sehari-

hari merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena perkara yang halal akan 

mendatangkan manfaat (Azam 2017). 

2.4 Brand Knowledge : Affektive 

2.4.1 Definisi Brand Knowledge : Affektive 

   Ketika menerima rangsangan dari lingkungan, tanggapan atas 

rangsangan tersebut berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Peter & 

Olson dalam (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) menyatakan bahwa orang 

dapat mengalami empat tanggapan affektive, yaitu emosi, perasaan tertentu, 

suasana hati dan evaluasi.  

Tabel 2.1 Jenis Tanggapan Affektive 

Jenis 
Tanggapan 
Afektif 

Tingkat 
Gerakan 
Fisiologis 

Intensitas 
atau 
Kekuatan 
Perasaan 

Contoh Afeksi Positif 
dan Negatif 

Emosi  
Perasaan 
Tertentu 
Suasana Hati 
Evaluasi 

Aktivasi dan 
Gerakan 
Tinggi 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivasi dan 
Gerakan 
Lemah 

Kuat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lemah 

Gembira dan cinta  
Takut, bersalah, marah 
Kehangatan, 
penghargaan, kepuasan  
Kesedihan, muak 
Siaga, santai, senang 
Sendu, bosan, lesu 
Suka, bagus, 
menyenangkan 
Tidak suka, jelek, tidak 
menyenangkan 

 

Pada tabel 2. 1 terlihat bahwa keempat affektive, memiliki perbedaan 

dalam tingkatan keterlibatan gerakan badan atau intensitas yang menyertai ketika 

mengalami afeksi tersebut. Semakin kuat tanggapan affektive,, termasuk ketakutan 

atau marah, semakin mampu tanggapan tersebut melibatkan tanggapan fisiologis ( 
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sesuatu yang ada di badan) seperti meningkatnya tekanan darah atau debaran 

jantung, pernafasan dan mulut kering. Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) 

komponen afektif berkaitan sikap merupakan basis kepuasan dan kesukaan 

terhadap merek. Menurut (Oli 2010) mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya 

dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka 

pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan 

sangat puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas 

harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari 

kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas 

akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberi komentar 

yang baik tentang perusahaan tersebut. Menurut (Kotler & Keller 2009) kepuasan 

adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan 

adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah 

memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Upaya untuk mewujudkan kepuasan 

pelanggan total bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan uraian dari beberapa ahli 

tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan senang, 

puas individu karena antara harapan dan kenyataan dalam memakai dan 

pelayanan yang diberikan terpenuhi. 
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2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu: 

a. Karakteristik produk, produk ini merupakan kepemilikan rumah sakit 

yang bersifat fisik antara lain gedung dan dekorasi. Karakteristik 

produk rumah sakit meliputi penampilan bangunan rumah sakit, 

kebersihan dan tipe kelas kamar yang disediakan beserta 

kelengkapannya. 

b. Harga, yang termasuk didalamnya adalah harga produk atau jasa. Harga 

merupakan aspek penting, namun yang terpenting dalam penentuan 

kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Meskipun demikian elemen 

ini mempengaruhi pasien dari segi biaya yang dikeluarkan, biasanya 

semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan yang 

lebih besar. 

c. Pelayanan, yaitu pelayanan keramahan petugas rumah sakit, kecepatan 

dalam pelayanan. Rumah sakit dianggap baik apabila dalam 

memberikan pelayanan lebih memperhatikan kebutuhan pasien maupun 

orang lain yang berkunjung di rumah sakit. kepuasan muncul dari kesan 

pertama masuk pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. 

Misalnya : pelayanan yang cepat, tanggap dan keramahan dalam 

memberikan pelayanan keperawatan. 

d. Lokasi, meliputi letak rumah sakit, letak kamar dan lingkungannya. 

Merupakan salah satu aspek yang menentukan pertimbangan dalam 

memilih rumah sakit. Umumnya semakin dekat rumah sakit dengan 

pusat perkotaan atau yang mudah dijangkau, mudahnya transportasi dan 
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lingkungan yang baik akan semakin menjadi pilihan bagi pasien yang 

membutuhkan rumah sakit tersebut. 

e. Fasilitas, kelengkapan fasilitas rumah sakit turut menentukan penilaian 

kepuasan pasien, misalnya fasilitas kesehatan baik sarana dan 

prasarana, tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman dan ruang kamar 

rawat inap. Walaupun hal ini tidak vital menentukan penilaian kepuasan 

pasien, namun rumah sakit perlu memberikan perhatian pada fasilitas 

rumah sakit dalam penyusunan strategi untuk menarik konsumen. 

f. Image, yaitu citra, reputasi dan kepedulian rumah sakit terhadap 

lingkungan. Image juga memegang peranan penting terhadap kepuasan 

pasien dimana pasien memandang rumah sakit mana yang akan 

dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Pasien dalam 

menginterpretasikan rumah sakit berawal dari cara pandang melalui 

panca indera dari informasi-informasi yang didapatkan dan pengalaman 

baik dari orang lain maupun diri sendiri sehingga menghasilkan 

anggapan yang positif terhadap rumah sakit tersebut, meskipun dengan 

harga yang tinggi. Pasien akan tetap setia menggunakan jasa rumah 

sakit tersebut dengan harapan-harapan yang diinginkan pasien. 

g. Desain visual, meliputi dekorasi ruangan, bangunan dan desain jalan 

yang tidak rumit. Tata ruang dan dekorasi rumah sakit ikut menentukan 

kenyamanan suatu rumah sakit, oleh karena itu desain dan visual harus 

diikutsertakan dalam penyusunan strategi terhadap kepuasan pasien 

atau konsumen. 
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h. Suasana, meliputi keamanan, keakraban dan tata lampu. Suasana rumah 

sakit yang tenang, nyaman, sejuk dan indah akan sangat mempengaruhi 

kepuasan pasien dalam proses penyembuhannya. Selain itu tidak hanya 

bagi pasien saja yang menikmati itu akan tetapi orang lain yang 

berkunjung ke rumah sakit akan sangat senang dan memberikan 

pendapat yang positif sehingga akan terkesan bagi pengunjung rumah 

sakit tersebut. 

i. Komunikasi, yaitu tata cara informasi yang diberikan pihak penyedia 

jasa dan keluhan-keluhan dari pasien. Bagaimana keluhan-keluhan dari 

pasien dengan cepat diterima oleh penyedia jasa terutama perawat 

dalam memberikan bantuan terhadap keluhan pasien. Misalnya adanya 

tombol panggilan didalam ruang rawat inap, adanya ruang informasi 

yang memadai terhadap informasi yang akan dibutuhkan pemakai jasa 

rumah sakit seperti keluarga pasien maupun orang yang bekunjung di 

rumah sakit. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor 

kepuasan pasien adalah : kualitas jasa, harga, emosional, kinerja, 

estetika, karakteristik produk, pelayanan, lokasi, fasilitas, komunikasi, 

suasana, dan desain visual. 

 Dalam jurnal penelitian (Sharma 2017) yang berjudul “Patient Satisfaction 

and brand loyalty in health care organizations in India “ terdapat hubungan yang 

positif antara kepuasan pasien dengan brand loyalty. Namun dalam jurnal 

penelitian (Hu et al 2011) yang berjudul “ A study of customer satisfaction, 

customer loyalty and quality attributes in Taiwan’s medical service industry” 

menyebutkan bahwa loyalitas pelanggan terbukti tidak tergantung pada kepuasan 
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pelanggan, tetapi disebabkan oleh hambatan yang diterapkan untuk mencegah 

pasien beralih ke penyedia layanan lain. Dalam jurnal penelitian lain yang 

berjudul “Impact of service Quality, trsut and customer satisfaction on customer 

loyalty “ ( Akbar and Parvez 2009) disebutkan bahwa kepuasan pelanggan dalam 

studi ini terbukti menjadi mediator penting antara persepsi kualitas layanan dan 

loyalitas pelanggan.  

2.4.3 Brand Knowledge : Affektive Dalam Pandangan Islam 

Komponen afektif berkaitan sikap merupakan basis kepuasan dan 

kesukaan hal ini dalam islam berarti disebut sebagai rasa bersyukur dan ikhlas 

menerima. Bersyukur didefinisikan sebagai mengucap terimakasih, rasa lega, 

senang akan suatu hal, sedangkan ikhlas adalah secara harfiyah, ikhlas artinya 

tulus dan bersih. Adapun menurut istilah, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu 

kebaikan dengan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Bagi orang yang 

ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, 

melainkan semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah SWT. Orang yang 

ikhlas dalam beramal dan berbuat sesuatu, tidak akan merasa terbebani atau 

terpaksa atas perbuatannya tersebut, melainkan ia merasa senang dan gembira 

telah dapat beramal atau berbuat demikian. Ia juga tidak mencampurkan amalan- 

amalannya dengan sesuatu yang menodainya, yakni hasrat dan keinginan diri 

yang nampak ataupun yang tersembunyi seperti menginginkan keuntungan, 

memngikuti syahwat, ingin mendapatkan harta, jabatan, popularitas atau suatu 

kedudukan dalam hati manusia, mencari pujian, menghindari dari cercaan 

manusia, memuaskan orang banyak, menampakkan keramahan pada sekelompok 

orang tertentu, melampiaskan dendam yang lama tersimpan, menyalurkan 
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kedengkian yang tersembunyi untuk menunjukkan kehebatan, serta beragam 

motif, tendensi cacat dan noda- noda lainnya. 

2.5 Brand Trust 

2.5.1 Definisi Brand Trust 

Menurut Sumarwan dalam (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) 

kepercayaan adalah kekuatan bahwa sesuatu produk memiliki atribut tertentu. 

Kepercayaan itu sering disebut terkait obyek atribut yaitu kepercayaan konsumen 

tentang kemungkinan adanya hubungan antara sebuah objek dengan atributnya 

yang relevan. Kepercayaan pelanggan sebagai semua pengetahuan yang dimiliki 

oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang dibuat oleh pelanggan tentang obyek, 

atribut, dan manfaatnya. Obyek dapat berupa produk, orang- orang, perusahaan, 

atau segala sesuatu yang padanya sesorang memiliki kepercayaan dan sikap. 

Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki 

oleh obyek. Kepercayaan yang dipunyai pelanggan terhadap merek, korporasi, 

dan obyek lainnya dalam lingkungan konsumen memiliki beberapa implikasi. 

Brand trust merupakan kemampuan merek untuk dapat dipercaya (brand 

reliability) yang bersumber pada keyakinan pelanggan bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensi baik merek brand intention 

yang didasarkan pada keyakinan pelanggan bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan pelanggan (Delgado 2010). Dimensi brand trust 

yaitu: 

1. Brand Reliabitity merupakan kehandalan suatu merek yang bersunber 

pada keyakinan pelanggan bahwa merek tersebut dapat memenuhi nilai 

yang telah dijanjikan oleh perusahaan atau dengan kata lain persepsi 
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bahwa merek tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. 

2. Brand intention adalah meyakinkan pelanggan bahwa merek tersebut 

mampu mengutamakan kepentingan pelanggan ketika masalah dalam 

konsumsi produk muncul secara tidak terduga.  

Dalam jurnal ( Lertwannawit and Gulid 2011) yang berjudul “International 

Tourists Service Quality Perception And Behavioral Loyalty Toward Medical 

Tourism In Bangkok Metropolitan Area” hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas layanan dan nilai, 

kepuasan dan brand trust. Nilai, kepuasan dan brand trust memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan perilaku loyalitas dengan memiliki nilai, kepuasan 

dan kepercayaan merek sebagai mediator. 

2.5.2 Brand Trust dalam pandangan Islam  

Dalam dimensi brand trust terdapat kehandalan dan keyakinan terhadap 

suatu merek dan terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek 

tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di masa depan. Kesetiaan merek 

dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan konsumen atau ketidakpuasan dengan 

merek yang telah diakumulasi dalam jangka waktu tertentu sebagaimana persepsi 

kualitas produk. Pada dasarnya keterkaitan antar bisnis dan suasana hati seseorang 

dalam mengelola bisnis tidak bisa dipungkiri. Jika hatinya bening, maka bisnis 

yang dijalankan akan bermutu tinggi, memiliki nilai pelayanan yang berkualitas, 

mampu membangun merek yang baik, dan membuat positioning yang bagus di 

benak pelanggannya, dicintai oleh pelanggannya, dan ini akan mendorong 

terjadinya loyalitas konsumen yang berefek positif terhadap pembelian ulang 
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dalam jangka panjang. Sebagaimana dalam islam kepercayaan dan kesetian serta 

komitmen diartikan sebagai sesuatu yang bersifat tha’ah yang artinya tunduk dan 

taat pada ketentuan, sedangkan istiqomah merupakan suatu bentuk ketaatan dan 

komitmen terhadap apa yang diyakini (Azam 2017). 

2.6 Konsep Teori Brand Loyality 

2.6.1 Definisi Brand Loyality 

Pada loyalitas merek tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk 

dibeli selain merek produk yang sering dibeli. Ketika merek produk itu tidak 

tersedia di toko yang ditujunya, konsumen terus berusaha mencari produk itu 

sampai ke tempat yang jauh sekalipun terdapat dua pendekatan yang digunakan 

untuk mempelajari loyalitas merek. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan 

pengondisian instrumental yang memandang bahwa pembelian yang konsisten 

sepanjang waktu menunjukkan loyalitas merek. Jadi pengukuran bahwa seorang 

konsumen itu loyal atau tidak dilihat dari frekuensi dan konsistensi perilaku 

pembeliannya terhadap suatu merek. Pendekatan yang kedua didasarkan pada 

teori kognitif menurut pendekatan ini, loyalitas menyatakan bahwa komitmen 

terhadap merek yang mungkin tidak hanya direfleksikan oleh perilaku pembelian 

yang terus- menerus. Pendekatan behavioral menekankan bahwa loyalitas 

dibentuk oleh perilaku. Oleh karena itu perilaku pembelian ulang adalah loyalitas 

sementara pendekatan kognitif memandang bahwa loyalitas merek merupakan 

fungsi dari proses psikologi. Perilaku konsumen sebagai bagian dari kegiatan 

manusia akan selalu berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dan sosial 

dimana ia berada. Namun perilaku konsumen yang diharapkan tetap terus ada 

bagi perusahaan adalah loyalitas. Loyalitas berarti pelanggan terus melakukan 
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pembelian secara berkala. Namun terdapat beberapa definisi dari loyal menurut 

para ahli, antara lain sebagai berikut : 

1. Menurut Lovelock “Loyalitas sebagai kemauan pelanggan untuk terus 

mendukung sebuah perusahaan dalam jangka panjang, membeli dan 

menggunakan produk dan jasanya atas dasar rasa suka yang eksklusif 

dan secara sukarela merekomendasikan produk perusahaan pada para 

kerabatnya. 

2. Menurut Aaker, Loyalitas merupakan satu ukuran keterkaitan seorang 

pelanggan pada sebuah merek. Aaker menambahkan, suatu cara 

langsung untuk menetapkan loyalitas, terutama untuk perilaku 

kebiasaan (habitual behavior) adalah memperhitungkan pola-pola 

pembelian actual. Diantara ukuran-ukuran yang digunakan adalah laju 

pembelian ulang, persentase pembelian dan jumlah merek yang dibeli. 

Loyalitas tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, namun melalui 

proses belajar atau proses pencarian informasi dan berdasarkan 

pengalaman dari pembelian yang konsisten sepanjang waktu. 

Orangyang setia terhadap merek (brand loyalist) memiliki ikatan 

perasaan (afektif) yang kuat terhadap merek favorit yang biasa mereka 

beli.  

  Loyalitas merek merupakan komitmen yang dipegang teguh untuk 

membeli ulang atau berlangganan dengan produk atau jasa yang disukai secara 

konsisten di masa mendatang, sehingga menimbulkan pembelian merek yang 

sama secara berulang meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran 

berpotensi menyebabkan perilaku beralih merek.  
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 Loyalty adalah respon perilaku yang biasa ditunjukkan dari waktu ke 

waktu dalam pengambilan keputusan dengan respek terhadap satu atau beberapa 

brand alternatif dibanding brand yang lain, yang merupakan fungsi psikologis 

seseorang (Lertwannawit and Gulid 2011). Ketika seseorang suka dengan apa 

yang kita jual, maka ia akan condong dengan brand kita meski brand lain 

mempunyai produk yang lebih baik. 

 Dari sudut pandang yang disampaikan diatas, dapat dikatakan bahwa 

brand loyalty merupakan sebuah perilaku yang bersifat objektif dan bertujuan 

menguntungkan perusahaan. Untuk menciptakan sebuah brand loyalty diperlukan 

berbagai upaya perusahaan untuk membuat pelanggan terus membeli produk 

suatu brand dan membuat calon pembeli baru menjadi pelanggan tetap yang 

memiliki kesetiaan tinggi terhadap brand yang dimiliki perusahaan. Menurut 

jurnal penelitian ( Hoon et al. 2008) yang berjudul “ Brand equity hospital 

marketing “ studi tersebut menemukan bahwa kepercayaan, kepuasan pelanggan 

dan komitmen hubungan semuanya memiliki pengaruh positif terhadap brand 

loyalty dan kesadaran merek. Kesadaran merek secara signifikan mempengaruhi 

ekuitas merek secara positif namun tidak dengan brand loyalty. Ekuitas merek 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap citra rumah sakit. 

Kepercayaan, kepuasan pelanggan dan komitmen juga memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap citra rumah sakit. Dalam kaitannya dengan pengalaman 

pelanggan Morais dalam (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) 

mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan tidak tercipta begitu saja tetapi harus 

dirancang oleh perusahaan. Dalam jurnal lain ( Sumaedi et. Al 2014) yang 

berjudul “ The empirical study on patient loyalty the role of trust, perceived value 
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and satisfaction” menyebutkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pasien, namun penelitian ini juga menemukan bahwa kepuasan dan nilai 

yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Adapun tahap- 

tahap perancangan loyalitas adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan nilai pelanggan  

2. Merancang pengalaman pelanggan bermerek 

3. Melengkapi orang dan menyampaikan secara konsisten 

4. Menyokong dan meningkatkan kinerja 

2.6.2 Tingkatan Brand Loyalty 

Menurut (Aaker 2009) tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam loyalitas merek 

adalah sebagai berikut : 

1. Berpindah - pindah (switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai 

pelanggan yang berada pada tingkatan paling dasar. Semakin tinggi 

frekuensi untuk memindahkan pembelinya dari suatu brand ke brand-

brand yang lain mengindikasikan mereka sebagai pembeli yang sama 

sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada brand tersebut. Pada tingkatan 

ini, brand apapun mereka anggap memadai serta memegang peranan 

yang sangat kecil dalam keputusannya pembelian. Ciri yang paling 

nampak dari jenis pelanggan ini adalah orang yang membeli suatu 

produk karena harganya murah. 

2. Pembeli yang bersifat kebiasaan (habitual buyer) 

Pembeli pada tingkat ini di kategorikan sebagai pembeli yang puas 

dengan merek produk yang dikonsumsinya. Tidak ada alasan yang 
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kuat baginya untuk membeli merek produk lain atau berpindah 

merek, terutama jika peralihan itu membutuhkan usaha, biaya, atau 

pengorbanan lain. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini membeli 

suatu merek karena kebiasaan. 

3. Pembeli yang puas karena biaya peralihan (satisfied buyer) 

Pada tingkatan ini, pembeli merek masuk ke dalam kategori puas bila 

mereka mengonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin 

saja mereka memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan 

menanggung biaya peralihan yang terkait dengan waktu, uang, atau 

resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka beralih merek. 

4. Menyukai Merek (liking the brand) 

Pembeli dalam kategori ini adalah pembeli yang benar-benar menyukai 

merek tersebut. Pada tingkat ini dijumpai perasaan emosional yang 

terkait dengan merek. Rasa suka pembeli ini bisa saja didasari oleh 

asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam 

penggunaan sebelumnya baik yang dialami pribadi maupun kerabatnya 

ataupun yang disebabkan oleh karena persepsi kualitas yang tinggi. 

5. Pembeli yang berkomitmen (committed buyer) 

Pada tahap ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka 

memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan 

merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari segi 

fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa mereka 

sebenarnya. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas pembeli 
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ditujukan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan 

merek tersebut kepada pihak lain. 

2.6.3 Pengukuran Loyalitas Merek 

Menurut (Aaker 2009) untuk mengukur kesetian merek dapat dilakukan 

melalui beberapa pendekatan diantaranya : 

1.    Pengukuran Perilaku 

Pengukuran perilaku pelanggan merupakan cara lansung untuk 

menentukan kesetian, terutama perilaku kebiasaan terhadap pola 

pembelian pelanggan. Jenis pengukuran ini dilakukan dengan 

pengumpulan data yang mempunyai keterbatasan dalam dalam 

mendiagnosa untuk masa depan, atau dengan data yang susah 

untuk membedakan antara produk substitusi yang dibeli oleh 

pelanggan. 

2. Switching Cost 

 Analisis switching cost akan menyediakan pandangan perusahaan 

dalam memilih switching cost yang tepat, guna menyediakan basis 

brand loyalty. Salah satu jenis switching cost adalah resiko dari 

adanya suatu perubahaan. Misalnya sebuah sistem lama digunakan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat berjalan 

dengan baik. Oleh karena adanya kemajuan teknologi maka 

perusahaan bermaksud untuk mengganti sistem lama dengan 

sistem baru dalam bidang produksi. Dalam setiap perusahaan akan 

mempunyai kemungkinan resiko-resiko yang akan mereka hadapi 

dengan adanya suatu perubahan tersebut. 
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3. Pengukuran Kepuasaan Terhadap Merek 

 Pengukuran terhadap kepuasan merek maupun ketidakpuasan 

pelanggan suatu merek merupakan indikator penting dari brand 

loyalty. Bila ketidakpuasaan pelanggan terhadap suatu merek 

rendah, maka pada umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan 

untuk beralih menggunakan merek lain kecuali ada faktor penarik 

yang kuat. Dalam jurnal penelitian ( Meesala and Paul 2016) yang 

berjudul “ Sevice quality, customer satisfaction and loyalty in 

hospitals: Thinking for the future” menunjukkan bahwa keandalan 

dan daya tanggap ( tanpa empati, tangibility dan jaminan) 

mempengaruhi kepuasan pasien. Kepuasan pasien berhubungan 

langsung dengan loyalitas pasien terhadap rumah sakit.  

4. Pengukuran Kesukaan Terhadap Merek 

 Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan-perasaan hormat 

atau bersahabat dengan suatu merek membangkitkan kehangatan 

dalam perasaan pelanggan. 

5. Pengukuran Komitmen Merek  

 Merek yang terkuat akan mempunyai ekuitas yang sangat tinggi 

maka akan mempunyai sejumlah pelanggan yang komitmen. 

2.6.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Merek 

 Menurut (Oli 2010) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya loyalitas merek adalah : 

a. Perceived Product Superiority (Penerimaan Keunggulan Produk). 
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b. Personal Fortitude (Keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

merek tersebut 

c. Bonding with the Product or Company (keterikatan dengan produk 

atau perusahaan) 

d. Kepuasan yang diperoleh konsumen 

Sedangkan Marconi mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap loyalitas merek adalah sebagai berikut : 

1. Nilai (harga dan kualitas), penggunaan suatu merek dalam waktu yang 

lama akan mengarahkan pada loyalitas, karena itu pihak perusahaan 

harus bertanggungjawab untuk menjaga merek tersebut. Perlu 

diperhatikan, pengurangan standar kualitas dari suatu merek akan 

mengecewakan bahkan bagi konsumen loyal sekalipun begitu pula 

dengan perubahan harga. Karena itu pihak perusahaan harus 

mengontrol kualitas merek dan harga produk yang dipasarkan.  

2. Citra (baik kepribadian yang dimiliki maupun reputasi dari merek 

tersebut), citra dari perusahaan dan merek diawali dengan kesadaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada korelasi antara kesadaran 

dan market share, sehingga dapat disimpulkan juga terdapat hubungan 

antara citra merek dengan market share produk yang memiliki citra 

merek yang baik akan dapat menimbulkan loyalitas pada merek.  

3. Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan merek. Dalam 

situasi yang penuh tekanan dan permintaan pasar yang menunjuk akan 

adanya kemudahan, pihak perusahaan dituntut untuk menyediakan 

produk yang nyaman dan mudah untuk didapatkan. 
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4. Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

Pelayanan, dengan kualitas pelayanan yang baik yang ditawarkan oleh 

suattu merek dapat mempengaruhi loyalitas konsumen pada merek. 

5. Garansi dan jaminan yang diberikan oleh merek.  

 Jenis produk yang dihasilkan suatu merek juga mempengaruhi 

loyalitas merek. Pada barang-barang konsumsi sehari-hari (consumer 

goods) seperti makanan, minuman, sabun, dsb, konsumen memiliki 

keterlibatan yang rendah dalam proses pembeliannya (KIm & Kang 

2008). Umumnya para konsumen tidak secara luas mencari informasi 

tentang merek, mengevaluasi karakteristik tentang merek, dan 

memutuskan merek apakah yang akan dibeli. Untuk kategori 

consumer goods tersebut, dalam proses pembeliannya melalu tahapan 

trial (coba-coba) yang biasanya dipengaruhi oleh iklan yang beredar. 

Setelah melakukan pembelian dan mendapatkan kepuasan, bila 

dibandingkan dengan merek lain, maka pembelian produk tersebut 

akan dilakukan secara berulang atau bahkan merekomendasikan 

produk tersebut kepada kerabat atau orang lain hal ini akan 

mengarahkan pada loyalitas merek.  

  Menurut ( Kotler & Keller 2017) ekuitas merek adalah penilaian 

subyektif dan tidak terwujud pelanggan terhadap merek, yang diluar 

dan melampaui nilai yang dipikirkan secara obyektif. Sub 

pendorongnya adalah kesadaran merek pelanggan, sikap pelanggan 

terhadap merek, dan pemikiran pelanggan mengenai etika merek. 

Mengingat kekuatan merek terletak pada pikiran konsumen dan 
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bagaimana dia mengubah tanggapan terhadap pemasaran, maka dua 

pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Satu pendekatan 

tidak langsung untuk menilai sumber potensial dari ekuitas merek 

dengan mengidentifikasi dan menelusuri struktur pengetahuan merek 

konsumen. Pendekatan langsung menilai dampak aktual dari 

pengalaman merek tentang tanggapan pelanggan terhadap aspek 

berbeda dari pemasaran. Kedua pendekatan merek itu saling 

melengkapi dan pemasar dapat memanfaatkan keduanya. Dengan kata 

lain agar ekuitas merek melaksanakan suatu fungsi strategis yang 

bermanfaat dan memandu keputusan pemasaran penting bagi pemasar 

untuk memahami sepenuhnya sumber ekuitas merek dan bagaimana 

mereka mempengaruhi hasil dari minat dan juga bagaimana sumber- 

sumber dan hasil ini berubah. 

Dalam jurnal penelitian (Chang,Tseng, and G. Woodside 2013) yang 

berjudul “ Configural algorithms of patient satisfaction, participation in 

diagnostics, and treatment decitions influences on hospital loyalty” 

menjelaskan bahwa tiga kondisi ( kepuasan pasien, partisipasi pasien 

dalam proses diagnosis dan partisipasi pasien dalam dalam pengambilan 

keputusan pengobatan) dapat melahirkan loyalitas pasien yang tinggi ke 

rumah sakit. 

2.6.5 Strategi Brand Loyalty 

Menurut (Kotler & Keller 2007) mendapatkan konsumen loyal merek 

adalah sesuatu yang paling berharga jika konsumen tersebut ternyata adalah 

pengguna berat produk. Konsumen loyal pada merek perusahaan atau merek 
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pesaing, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dan sangat berguna yaitu:  

1. Jika satu-satunya segmen yang paling menguntungkan adalah pengguna 

berat loyal merek, berfokuslah pada pengalihan loyalitas konsumen 

kepada merek perusahaan.  

2. Jika ada pengguna sedang loyal merek yang cukup besar jumlahnya, 

berfokuslah untuk meningkatkan tingkat penggunaan merek atas merek 

perusahaan.  

3. Jika ada pengguna merek dengan jumlah cukup besar, cobalah untuk 

membuat nama merek perusahaan sebagai ciri utama dan atau 

kembangkan suatu keunggulan relatif yang baru. 

4. Jika ada pengguna sedang pengabai merek dalam jumlah yang cukup, 

upayakan untuk membuat nama merek perusahaan sebagai satu ciri 

yang utama, dan tingkatan pengguna merek perusahaan diantara 

konsumen mungkin dengan menemukan keunggulan relatif yang dapat 

bertahan lama.  

2.6.6 Fungsi Brand Loyalty  

 Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat 

menjadi aset strategis bagi perusahaan. Berikut ini adalah beberapa potensi yang 

dapat diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan menurut (Dharmaesta & 

Hani 2008). 

1. Reduced marketing cost (mengurangi biaya pemasaran)  

 Dalam kaitanya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah 

mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk 

mempertahankan pelanggan baru, jadi biaya pemasaran akan mengecil 
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jika brand loyalty meningkat (Utami 2010). Ciri yang paling nampak 

dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena 

harganya murah.  

2. Trade leverage (meningkatkan perdagangan)  

 Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan 

peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara 

pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini akan membeli suatu 

merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini.  

3. Attracting new customers (menarik minat pelanggan baru)  

 Dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka 

pada merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakni bagi calon 

pelanggan untuk mengkonsumsi merek tersebut terutama jika 

pembelian yang mereka lakukan mengandung resiko tinggi. Disamping 

itu, pelanggan yang puas umumnya akan merekomendasikan merek 

tersebut kepada orang yang dekat dengannya sehingga akan menarik 

pelanggan baru.  

4. Provide time to respond to competitive threats (memberi waktu untuk 

merespon ancaman persaingan). Brand loyalty akan memberikan waktu 

pada sebuah perusahaan untuk merespon gerakan pesaing. Jika salah 

satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang 

loyal akan memberikan waktu pada perusahaan tersebut untuk 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 

menetralisirkan (Kotler & Keller 2009). Dalam jurnal penelitian ( 

Sumaedi et.al 2014) yang berjudul “ Empirical Study on patient 
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satisfaction and patient loyalty on public hospital in Bandung” 

menyebutkan bahwa kualitas layanan dan brand image mempengaruhi 

kepuasan pasien terhadap rumah sakit dan kepuasan pasien 

mempengaruhi loyalitas pasien. 

2.6.7 Tahapan Loyalitas dan Kerentanan Untuk Berpindah Merek 

Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) mengemukakan empat tahap loyalitas 

dan kerentanan untuk berpindah merek sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Kategori Loyalitas Menurut (Dharmaesta & Hani 2008). 

Tahap Basis Keloyalan  Sumber Kerentanan 
Berpindah Merek 

Alat Pemasaran Untuk 
Meningkatkan Loyalitas 

Kognitif Basis informasi yang 
dimiliki hanya menunjuk 
pada satu merek fokal 
yang dianggap lebih 
superior dalam hal harga, 
kualitas, fitur dan lain lain 
dibanding merek lain 

Usaha persuasif 
pesaing, keinginan 
mencari variasi dan 
mencoba merek lain 

Komunikasi pemasaran 
harus dapat meyakinkan 
konsumen bahwa harga, 
dan kualitas merek fokal 
lebih superior 

Afektif Basis kepuasan dan 
kesukaan terhadap merek 

Ketidakpuasan, usaha 
persuasif pesaing, dan 
keinginan mencari 
variasi, mencoba 
merek lain 

Meningkatkan kualitas 
prodek, mempertahankan 
harga pada kisaran yang 
relevan 

Konatif Basis komitmen untuk 
melanjutkan pembelian 
merek fokal di masa 
mendatang 

Usaha persuasif 
pesaing dan keinginan 
mencari variasi, 
mencoba merek lain 

Memberikan reward pada 
pelanggan yang setia, 
berupa diskon khusus, 
member card dsb 

Tindakan Basis komitmen, kesiapan 
untuk mengatasi 
hambatan melakukan 
tindakan pembelian 

Usaha persuasif 
pesaing dan keinginan 
mencari variasi, 
mencoba merek lain 

Memberikan reward pada 
pelanggan yang setia, 
berupa diskon khusus, 
member card dsb 

 

Menurut (Alma 2007), loyalitas pelanggan mempunyai komitmen akan 

berbelanja barang-barang kebutuhan dan akan mengabaikan aktivitas pesaing 

yang mencoba untuk menarik pelanggan. Loyalitas pelanggan menurut 
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Parasuraman dalam (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) adalah respon yang 

terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang 

mendasari kontinuitas relasi dan biasanya tercermin dalam pembelin 

berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi dan kendala 

pragmatis. 

Indikator dari loyalitas pelanggan menurut (Kotler & Keller 2009) adalah 

1. Repeat Purchase ( kesetiaan dalam pembelian produk ) 

2. Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

3. Referalls ( mereferensikan secara total eksistensi perusahaan ) 

4. Willingness to corporate 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas pelanggan 

adalah sesuatu yang terbentuk dari berbagai tahapan pembelajaran yang didapat 

oleh pelanggan dalam pertukaran yang terjadi antara pelanggan dan penyedia 

produk atau jasa (Tjiptono & Chandra 2011). Untuk mendapatkan loyalitas 

konsumen, perusahaan tidak hanya mengandalkan nilai dan merek, seperti yang 

diterapkan pada pemasaran konvensional. Pada masa sekarang diperlukan 

perlakuan yang lebih atau disebut kebutuhan unik, perbedaan kebutuhan antara 

konsumen yang satu dengan lain. McKechnie dalam (Etta Mamang Sangadji & 

Sopiah 2013) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan pada dasarnya adalah 

fungsi dari harapan dan persepsi terhadap kinerja suatu produk setelah pelanggan 

mendapatkan atau menggunakan layanan. Kondisi inilah yang menjadi prasarat 

bagi suatu perusahaan agar tetap dapat mempertahankan keberadaanya dalam 

suatu industri, atau bahkan mampu membangun keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 
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menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang, 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka dengan demikian perusahaan dapat 

meningkatkan pelanggan dimana perusahaan memaksimalkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimalkan atau meniadakan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan. 

Ada dua persektif utama menyangkut loyalitas merek yaitu loyalitas 

merek sebagai perilaku (perspektif behavioral) dan loyalitas merek sebagai sikap. 

1. Perspektif behavioral 

Loyalitas diartikan sebagai pembelian ulang suatu merek secara 

konsisten oleh pelanggan. Setiap kali konsumen membeli ulang suatu 

produk atau jasa bila ia membeli merek yang sama maka ia dikatakan 

sebagai pelanggan setia pada merek tersebut. Dalam praktek jarang 

dijumpai pelanggan yang setia 100%, oleh sebab itu ada 3 macam 

ukuran loyalitas yaitu : 

a. Proporsi pembelian: loyalitas diukur berdasar jumlah pembelian 

produk tertentu dibagi total pembelian 

b. Urutan pembelian : loyalitas diukur berdasar konsistensi urutan 

pembelian dan frekuensi konsumen berganti pemasok 

c. Probabilitas pembelian : loyalitas diukur berdasar proporsi dan 

urutan pembelian yang dikombinasikan untuk menghitung 

probabilitas pembelian berdasar sejarah pembelian pelanggan 

dalam jangka panjang. 
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2. Perspektif sikap 

Bila perspektif behavioral hanya menjelaskan fakta pembelian merek 

yang sama dan tidak mengungkapkan apakah konsumen benar-benar 

menyukai merek tersebut disbanding merek lain sehingga bila merek 

lain didiskon ia mungkin akan beralih maka perspektif sikap melihat 

loyalitas pelanggan berdasar sikap pelanggan terhadap suatu merek.  

Selama ini pelanggan loyal dimaknai sebagai pelanggan yang melakukan 

pembelian berulang (repeat customer) padahal bisa saja ia melakukan pembelian 

berulang itu karena tidak memiliki pilihan lain bukan karena loyal. Karena itulah 

definisi baru pelanggan loyal adalah pelanggan yang dengan antusias dan sukarela 

merekomendasikan produk kita kepada orang lain, walaupun belum tentu ia masih 

menjadi pelanggan produk atau perusahaan tersebut. 

Misalnya saja saat pindah kota, tentu tidak akan berlangganan di penyedia 

jasa atau pedagang yang biasa didatangi. Namun jika pelanggan loyal kepada 

penyedia jasa atau warung tersebut, maka pelanggan akan merekomendasikannya 

ke orang lain. Inilah definisi loyal paling mutakhir. Pelanggan loyal akan menjadi 

spiritual advocates yang akan terus membela produk atau perusahaan dalam 

keadaan apapun dan terus merekomendasikan kepada orang lain (Supranto, 2001). 

2.6.8 Menciptakan Nilai, Kepuasan dan Kesetiaan Pelanggan 

 Menurut ( Kotler & Keller 2017) nilai yang dipikirkan pelanggan 

didasarkan pada perbedaan antara apa yang didapatkan pada pelanggan dan apa 

yang diberikannya untuk berbagai kemungkinan pilihan. Pelanggan memiliki 

tingkat kesetiaan yang beragam pada merek dan perusahaan tertentu, kesetiaan 

merupakan komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan 
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lagi pada produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun ada pengaruh situasi 

dan usaha pemasaran yang menyebabkan potensi menyebabkan perubahan 

perilaku. Kunci untuk menghasilkan keetiaan pelanggan yang tinggi adalah 

menyerahkan nilai pelanggan yang tinggi. Nilai terdiri dari keseluruhan kelompok 

manfaat yang dijanjikan perusahaan untuk diserahkan mencakup semua 

pengalaman yang akan didapatkan pelanggan dengan cara untuk mendapatkan dan 

menggunakan tawaran. Kepuasan pelanggan setelah melakukan pembelian 

tergantung pada kinerja tawaran dalam pemenuhan harapan pembeli. Secara 

umum kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang setelah 

membandingkan dengan kinerja ( hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja ( 

hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak 

puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika kinerja melebihi 

harapan pelanggan amat puas atau senang. Keputusan pelanggan untuk setia atau 

beralih ke yang lain berasal dari penjumlahan dari penemuan kecil pada saat 

melakukan pembelian maka perusahaan perlu menciptakan “pengalaman 

pelanggan yang diberi merek”.  

 Sebuah perusahaan dikatakan bijaksana kalau mengukur kepuasan 

pelanggan secara teratur karena kunci untuk mempertahan pelanggan adalah 

kepuasan ( Kotler & Keller 2017). Menurut jurnal penelitian ( Alan 2015) yang 

berjudul “ Towards an understanding of patiet satisfaction in Military Health 

System” menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara pengalaman pasien dan kepuasan pasien serta kepercayaan pasien dan 

kepercayaan pasien berhubungan dengan loyalitas pasien. Hal tersebut didukung 

juga dalam jurnal penelitian lain ( Rama & Rajeev 2015) yang berjudul “ 
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customer perceived service quality, satisfaction and loyalty in Indian private 

healthcare” menunjukkan hasil bahwa variabel kepuasan pasien berhubungan 

dengan loyalitas pasien. 

 Sejumlah metode diadakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, survey 

berkala dapat menelusuri kepuasan pelanggan secara langsung. Para responden 

juga diberi pertanyaan tambahan untuk mengukur maksud pembelian ulang dan 

kemungkinan atau keinginan   untuk merekomendasikan perusahaan dan merek 

kepada orang lain. Perusahaan dapat memantau angka kehilangan pelanggan dan 

mengontak pelanggan yang berhenti membeli. Bagi perusahaan yag berfokus pada 

pelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran dan sekaligus alat pemasaran. 

2.6.9 Loyalitas Konsumen dalam Pandangan Islam   

 Loyalitas dalam pandangan islam disebut al-wala’, secara etimologi al-

wala’ memiliki beberapa makna antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan 

mendekat pada sesuatu. Konsep loyalitas dalam islam atau al-wala’ adalah 

ketundukan mutlak kepada Allah dalam wujud menjalankan syariah islam 

sepenuhnya (Zulfa 2010). Loyalitas pelanggan dalam islam terjadi apabila konsep 

muamalah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena terpenuhinya 

kewajiban serta hak masing-masing melalui penerapan nilai islam. Islam 

mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong – menolong dalam hal kebaikan 

antara satu dengan yang lainnya, begitu juga dalam hal muamalah (Qardawi 

2015). Loyalitas dalam muamalah ini tidak hanya memperhatikan siapa saja yang 

memberi keuntungan bagi manusia akan tetapi harus memperhatikan perkara-

perkara syariah yang telah dituntun oleh agama islam (Hakim 2012). Loyalitas 

pelanggan dalam perspektif islam merupakan suatu komitmen untuk bertahan 
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secara mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali 

dengan jasa yang secara terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku sesuai dengan prinsip- prinsip syariah islam. 

Loyalitas dalam islam akan tewujud pada perilaku istiqomah pada pilihan/pilihan 

prioritas, merekomendasikan (tausiyah) pada orang lain: advokasi (himayah). 

Himayah adalah merupakan pemenuhan prinsip keseimbangan antara hak dan 

kewajiban antara pihak providers dengan pasien atau pelaksanaan prinsip 

ta’awun, karena loyal disebabkan pelayanan yang baik (Departemen Agama RI 

2009) . Loyalitas yang terbangun dari nilai-nilai islam ini akan mengantarkan 

pada hubungan jangka panjang atau silaturrohmi (Zulfa 2010). 

2.7 Pelayanan Keperawatan Islami di Rumah Sakit 

2.7.1 Definisi Pelayanan Keperawatan  

Menurut (Azwar 2009) kualitas pelayanan kesehatan adalah yang 

menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan 

rasa puas pada diri pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula 

kualitas pelayanan kesehatan. Dalam menyelenggarakan upaya menjaga kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak terlepas dari profesi keperawatan yang 

berperan penting. Berdasarkan standar tentang evaluasi dan pengendalian kualitas 

dijelaskan bahwa pelayanan keperawatan menjamin adanya asuhan keperawatan 

yang berkualitas tinggi dengan terus menerus melibatkan diri dalam program 

pengendalian kualitas di rumah sakit. Penampilan meliputi banyak hal .tidak 

hanya masalah busana, kebersihan, kerapian, ekspresi : senyum, cemberut, ramah, 

dan terampil. Menurut (Asmadi 2008) perawat adalah mereka yang memiliki 
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keamampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan 

ilmu yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Seseorang 

dikatakan perawat profesional jika memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan 

keperawatan profesional serta memliki sikap profesional sesuai kode etik profesi. 

Kegiatan itu dilakukan dalam usaha mencapai peningkatan kesehatan dengan 

penekanan pada upaya pelayanan kesehatan yang memungkinkan setiap individu 

mencapai kemampuan hidup sehat dan produktif.  

Sedangkan menurut (Nikmatur 2012) proses keperawatan adalah 

serangkaian tindakan sistematik berkesinambungan, yang meliputi tindakan untuk 

mengidentifikasi masalah kesehatan individu atau kelompok, baik yang actual 

maupun potensial kemudian merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, 

mengurangi, atau mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan 

atau menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan keperawatan serta 

mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang dikerjakan. Dengan tahap-tahap 

proses keperawatan seperti: pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi. Dari batasan-batasan mengenai pengertian tersebut diatas, 

maka dapat disimpulkan pengertian kualitas pelayanan keperawatan adalah sikap 

profesional perawat yang memberikan perasaan nyaman, terlindung pada diri 

setiap pasien yang sedang menjalani proses penyembuhan dimana sikap itu 

merupakan kompensasi sebagai pemberi pelayanan dan diharapkan menimbulkan 

perasaan puas pada diri pasien. 

2.7.2 Pelayanan Keperawatan Islami  

Tidak mudah untuk memberikan definisi pelayanan keperawatan yang 

Islami di rumah sakit Islam. Pengertian sederhana tentang pelayanan keperawatan 
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yang Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan keperawatan yang dibingkai 

dengan kaidah-kaidah Islam. Islam telah mengajarkan praktek hubungan sosial 

dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlaq, yang 

diamalkan/dipraktekkan harus mengandung unsur aqidah dan syari’ah. Praktek 

pelayanan keperawatan di rumahsakit merupakan bagian kecil dari pelajaran dan 

pengalaman akhlaq. Karena asuhan keperawatan merupakan bagian dari akhlaq, 

maka seorang muslim yang menjalankan fungsi khalifah harus mampu berjalan 

seiring dengan fungsi manusia sebagai hamba Allah sehingga dengan demikian 

melaksanakan pelayanan kesehatan adalah bagian dari ibadah. Profesi 

keperawatan bagi umat Islam diyakini suatu profesi yang bernilai ibadah, 

mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan (humanistik), mendahulukan 

kepentingan kesehatan dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat di atas 

kepentingan sendiri dengan menggunakan pendekatan holistik.  

Melaksanakan pelayanan keperawatan profesional yang Islami terhadap 

individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat dengan berpedoman kepada 

kaidah-kaidah Islam, medik dan keperawatan yang mencakup: (1) menerapkan 

konsep, teori dan prinsip dalam keilmuan yang terkait dengan asuhan keperawatan 

dengan mengutamakan pedoman pada Al-Qur’an dan Hadits, (2) melaksanakan 

asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan Islami melalui kegiatan 

kegiatan pengkajian yang berdasarkan bukti (evidence-based healthcare), (3) 

mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatan yang berdasarkan 

bukti (evidence-based healthcare), (4) berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan 

pertolongan kepada pasien baik secara individu, keluarga, kelompok maupun 

masyarakat dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, (5) bekerjasama dengan 
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tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan 

menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang berorientasi pada asuhan 

keperawatan yang berdasarkan bukti (evidence-based healthcare) (Mufid 2013). 

Asuhan keperawatan dilakukan oleh perawat, sebagai hamba Allah para 

perawat yang bekerja di rumahsakit Islam adalah seorang muslim yang 

mempunyai tujuan hidup Hasanah Fid-dunya dan Hasanah Fil-akhirah. Perawat 

muslim harus menyadari dan menginsyafi bahwa mengobati orang sakit karena 

Allah, adalah suatu amal yang amat tinggi nilainya. Dengan demikian, mereka 

telah melaksanakan dakwah Islam, bahwa Allah-lah yang telah menurunkan 

penyakit dan Dia pulalah yang menurunkan obatnya. Perawat hanya dapat 

merawat pasien, namun hanya Allah jualah yang menyembuhkan. Perawat 

muslim harus menghilangkan angggapan bahwa dialah yang menyembuhkan 

pasiennya. Dengan demikian perawat muslim harus menyadari mereka adalah 

khalifah Allah dalam pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan 

kesehatan yang Islami di rumahsakit, perawat muslim haruslah mencerminkan 

pada pengetahuan, sikap dan ketrampilan professional. Dalam jurnal penelitian 

yang berjudul “ Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 

Terhadap Produk ( Nasrulloh 2015) menyebutkan bahwa islamic branding 

berpengaruh signifikan terhadap konsumen untuk membeli sebuah produk. Hal ini 

juga didukung jurnal penelitian ( Salma & Ratnasari 2015) dalam jurnal penelitian 

yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas Hotel Surabaya “ bahwa kualitas jasa 

perspektif islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Jurnal penelitian lain yang mendukung ( Ayuningtyas & Fazriah 2008) yang 
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berjudul “ Analisis Potensi Pasar dan Atribut Pelayanan Rumah Sakit Islam 

Depok” menyebutkan bahwa seluruh potensi pasar menginginkan kehadiran 

rumah sakit islam. Menurut (Widarti, 2010) implementasi nilai islam dalam 

pelayanan kesehatan mencakup beberapa karakteristik yaitu: 

1. Profesional 

Keperawatan Islami mengutamakan bekerja dengan cerdas dan 

dilandaskan ilmu sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mujadalah : 11 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

2. Ramah 

Keperawatan islami menuntun bekerja dengan muka cerah, senyum, 

komunikasi yang baik, sikap yang menyejukkan “ Sesungguhnya jika 

kamu tidak menolong orang lain dengan hartamu, maka (dapat juga) 

kamu menolongmereka dengan muka berseri dan pekerti yang baik”. 

Mengucapkan memberi salam “ Assalamu’alaikum. Wr.Wb” pada 

waktu pertama kali bertemu dan pada saat masuk ke ruangan pasien, 

dan menjawab “Waalaikumsalam.Wr.Wb” pada saat menjawab salam 

dari pasien demikian juga saat mempergunakan telpon. Mengawali 

semua tindakan dengan bacaan “ Bismillahirrohmanirrohim” dan 

mengakhirinya dengan bacaan “Alhamdulillahirobbil’alamin”. 

3. Amanah. 

Keperawatan islami menuntut seseorang untuk amanah, jujur dan 

bertanggung jawab, terpercaya “Sesungguhnya Allah memerintahkan 
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kamu sekalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya”(QS An 

Nisa: 58). 

4. Istiqomah 

Keperawatan Islam mengajarkan untuk bekerja sungguh-sungguh, 

konsisten, komitmen tinggi, bekerja keras, ulet tidak mengenal lelah 

sesuai dengan salah satu sifat Rosululloh S A W. 

5. Sabar 

Keperawatan islam mengajarkan untuk bekerja dengan tenang, tidak 

tergesa-gesa tetapi cepat, terus berupaya sampai bertawakal dan tepat 

sabar tidak berarti lamban seperti yang tersebut dalam Alqur’an Al-

Baqaroh : 153 “ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

sabar”. 

6. Ikhlas 

Keperawatan islami mengajarkan untuk bekerja dengan ikhlas, 

menerima pasien apa adanya, menghargai sikap positif dan negatif 

pasien, bekerja tidak terpaksa dan semata hanya mencari ridho Allah 

sebagaimana tersebut dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 “Padahal mereka 

tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” dan 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim “ 

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya 

setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa 

hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhoan Allah dan Rosul-Nya, 

maka hijrahnya kepada (keridhoan) Allah dan Rosul-Nya. Dan siapa 
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yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita 

yang ingin dinikahinya maka hijrahnya ( akan bernilai sebagaimana ) 

yang dia niatkan. 

 Dalam sebuah jurnal penelitian ( Abdurrrouf 2013) yang berjudul “ Model 

Caring Islami Terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien menyebutkan bahwa 

penerapan caring islami oleh perawat di RSI Sultan Agung berpengaruh terhadap 

peningkatan perceived disconfirmation dan kepuasan pasien. Perceived 

disconfirmation atau penilaian pasien di RSI Sultan Agung terhadap pelayanan 

keperawatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. 
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2.8 Novelty Penelitian 

Tabel 2.3 Novelty Penelitian 

No Judul Variabel Design 
Penelitian 

Hasil 

1. Brand Knowledge, 
Trust and Loyalty – A 
Conceptual Model of 
Destination Branding 
(Hsu 2009). 
Hongkong 

Brand 
Knowledge, Trust 
and Lyalty 

Literature 
research 

Studi saat ini 
mengkonseptualisasikan 
model pencitraan destinasi 
yang mencerminkan proses 
pengambilan keputusan 
untuk memilih kembali 
sebuah merek. Model ini 
mengintegrasikan urutan 
sebuah konsep kunci seperti 
pengetahuan merek, 
kepercayaan merek, dan 
loyalitas merek. 
Pengetahuan mengenai 
destination branding 
selanjutnya ditentukan oleh 
beberapa bagian penting 
yaitu kesadaran merek, 
citra merek kognitif, dan 
citra merek afektif. 

2. Key Determinants of 
Brand-Customer 
Relationship in 
Hospital Industry 
(Solayappan and 
Jayakrishnan 2010). 
India 

Pertimbangan 
merek, preferensi 
merek, 
kepercayaan 
merek, brand 
loyalty, kata 
positif dari mulut 
ke mulut dan 
kunjungan 
kembali 

Cross 
sectional 

Pertimbangan memilih 
merek memiliki tingkat 
hubungan positif yang 
tinggi dengan referensi 
merek. Brand image secara 
signifikan mempengaruhi 
kepuasan pasien. Brand 
reference, kepuasan pasien 
dan brand image 
merupakan faktor yang 
sangat berkontribusi 
terhadap brand loyalty. 
brand image,brand loyalty 
dan kepuasan pasien 
memberikan wawasan yang 
jelas tentang hubungan 
pelanggan dengan brand 
rumah sakit. 

3. Brand equity in 
hospital marketing 
(Hoon et al. 2008). 
Korea Selatan 

Ekuitas merek, 
citra rumah sakit, 
dan faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 

Cross 
sectional 

Studi tersebut menemukan 
bahwa kepercayaan, 
kepuasan pelanggan, dan 
komitmen hubungan 
semuanya memiliki 
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No Judul Variabel Design 
Penelitian 

Hasil 

untuk 
membangun 
hubungan 
pelanggan yang 
sukses: 
kepercayaan, 
kepuasan, 
komitmen 
hubungan, brand 
loyalty, dan 
kesadaran merek 

pengaruh positif terhadap 
brand loyalty dan 
kesadaran merek. 
Kesadaran merek secara 
signifikan mempengaruhi 
ekuitas merek secara 
positif, namun tidak dengan 
brand loyalty. Ekuitas 
merek memiliki pengaruh 
positif yang signifikan 
terhadap citra rumah sakit. 
Kepercayaan, kepuasan 
pelanggan, dan komitmen 
hubungan juga memiliki 
pengaruh positif yang 
signifikan terhadap citra 
rumah sakit. 

4. Study of Brand 
Equity & its 
components in a 
Tertiary Care Super 
Specialty Teaching 
Hospital 
(Tiwari, Tiwari, and 
Yaseen 2016) 
India 

Kualitas yang 
dirasakan atau 
perceived 
quality, brand 
loyalty, dan 
brand image 

Analytical 
study 

Analisis faktor dari 
variabel-variabel 
menyebabkan identifikasi 
enam sub dimensi di bawah 
tiga komponen ekuitas 
merek. Keenam dimensi ini 
adalah Aspek Fisik, Atribut 
Staf, Aspek Perpindahan, 
Aspek Loyalitas, Nilai 
untuk Uang, Nilai Merek 
berkontribusi tinggi pada 
ekuitas merek rumah sakit. 

5. Determinants of 
Brand Equity in 
Private Healthcare 
Facilities in Klang 
Valley, Malaysia 
(Piaralal and Mei 
2015). 
Malaysia 

Persepsi kualitas, 
brand loyalty dan 
citra merek 

Quantitative 
research 

Ada korelasi antara tiga 
faktor penentu; persepsi 
kualitas, loyalitas merek 
atau brand loyalty dan citra 
merek, terhadap ekuitas 
merek fasilitas pelayanan 
kesehatan. 
 

6. Patient satisfaction 
and brand loyalty in 
health-care 
organizations in 
India (Sharma 
2017)India 

Kepuasan pasien, 
dan brand loyalty 

Cross 
sectional 

Terdapat hubungan yang 
positif antara kepuasan 
pasien dan brand loyalty.  

7. 
 

A study of customer 
satisfaction, 
customer loyalty and 

Kepuasan pasien, 
loyalitas pasien 
dan atribut 

Cross 
Sectional 

Loyalitas pelanggan 
terbukti tidak tergantung 
pada kepuasan pelanggan 
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No Judul Variabel Design 
Penelitian 

Hasil 

quality attributes in 
Taiwan’s medical 
service industry (Hu 
et al. 2011). 
Taiwan 

kualitas dan keluhan pelanggan, 
tetapi disebabkan oleh 
hambatan yang diterapkan 
untuk mencegah pasien 
beralih ke penyedia layanan 
yang lain. 

8. Configural 
algorithms of patient 
satisfaction, 
participation in 
diagnostics, and 
treatment decisions’ 
influences on 
hospital loyalty  
(Chang, Tseng, and 
G. Woodside 2013)  
Taiwan 

Configural 
algorithms dari 
kepuasan pasien, 
partisipasi dalam 
proses diagnosa, 
dan keputusan 
yang 
berpengaruh 
dalam perawatan 

Cross 
sectional 

Tiga kondisi (kepuasan 
pasien, partisipasi pasien 
dalam proses diagnosis, dan 
partisipasi pasien dalam 
pengambilan keputusan 
dalam pengobatan) dapat 
melahirkan loyalitas pasien 
yang tinggi ke rumah sakit. 

9. Patient Loyalty 
versus Satisfaction: 
Implications for 
Quality and 
Marketing Strategies 
(Wazzan et al. 2007). 
Amerika Serikat. 

Kepuasan dan 
loyalitas pasien 

Cross 
sectional 

Terdapat korelasi lemah 
antara kepuasan pasien 
dengan loyalitas pasien 
terhadap layanan kesehatan 

10. International 
Tourists’ Service 
Quality Perception 
And Behavioral 
Loyalty Toward 
Medical Tourism In 
Bangkok 
Metropolitan Area 
(Lertwannawit and 
Gulid 2011).  

Kualitas 
pelayanan, nilai, 
kepuasan, dan 
brand trust 

Cross 
sectional 

Hasilnya bahwa terdapat 
hubungan positif yang 
signifikan antara kualitas 
layanan dan nilai, 
kepuasan, dan brand trust. 
Nilai, kepuasan, dan brand 
trust memiliki hubungan 
positif yang signifikan 
dengan loyalitas perilaku.  
 

11.  Impact of service 
quality, trust and 
customer satisfaction 
on customer loyalty ( 
Akbar & Parvez 
2009) bangladesh  

Kepuasan 
pelanggan, 
loyalitas dan 
kualitas 
pelayanan  

Cross 
Sectional 
research  

Kepuasan pelanggan dalam 
studi ini terbukti menjadi 
mediator penting antara 
persepsi kualitas layanan 
dan loyalitas pelanggan. 

12. Service quality, 
consumer 
satisfaction and 
loyalty in hospitals: 
Thinking for the 
future 

tangibility, 
keandalan, daya 
tanggap, 
jaminan, empati 
(dimensi kualitas 
pelayanan), 

Cross 
sectional 

Keandalan dan daya 
tanggap (tanpa empati, 
tangibility, dan jaminan) 
mempengaruhi kepuasan 
pasien. Kepuasan pasien 
berhubungan langsung 
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No Judul Variabel Design 
Penelitian 

Hasil 

(Meesala and Paul 
2016) 
Washington 

kepuasan pasien 
dan loyalitas 
terhadap rumah 
sakit 

dengan loyalitas pasien 
terhadap rumah sakit. 

 
13. 

Effective Islamic 
Spiritual Care: 
Foundations And 
Practices Of Imams 
And Other Muslim 
Spiritual Caregivers  
(Ahmed and Ahmad 
2014). Canada 

Islamic spiritual 
care 

Cross-
sectional 
ethnographi
c research 

Meskipun mayoritas 
perawat spiritual Muslim 
tidak memiliki pelatihan 
formal dalam intervensi 
psikoterapi, namun mereka 
memainkan peran penting 
dalam mempromosikan 
kesehatan umat Islam. 
Namun, mereka bisa lebih 
efektif jika menerapkan 
ilmu sosial dalam 
praktiknya. Perlu 
menjembatani kesenjangan 
antara intervensi Islam dan 
paradigma psikoterapi agar 
perawatan spiritual Islam 
lebih efektif. 

14. Towards an 
understanding of 
patient satisfaction in 
the Military Health 
System ( Alan 2015) 
Inggris 

Patient 
experience, 
patient 
satisfaction, 
patient trust and 
patient loyalty 

Cross 
Sectional 

Terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara 
pengalaman pasien dan 
kepuasan pasien, kepuasan 
pasien dan kepercayaan 
pasien, keperadap loyalitas 
pasien.cayaan pasien 
dengan loyalitas pasien. 

15. Customer perceived 
service quality, 
satisfaction and 
loyalty in Indian 
private healthcare 
(Rama & Rajeev, 
2015).  
India 

Service quality. 
Patient 
satisfaction, 
physical 
facilities, 
reliability, 
friendliness of 
staff, 
comunication, 
responsivness, 
privacy and 
security and 
patient loyalty 

Cross 
Sctionale 

Reliabilitas dan privacy 
serta keamanan layanan 
tidak berkontribusi 
terhadap loyalitas pasien. 
Sedangkan variabel lain 
seperti kepuasan pasien 
berhubungan terhadap 
loyalitas pasien. 

16. Modeling the brand 
loyalty of medical 
service in Iran’s 
Military Hospital 

Kualitas layanan, 
kepercayaan 
merek, kepuasan 
dan komitmen 

Cross 
sectional 

Hubungan antara kepuasan 
pasien komitmen terhadap 
hubungan dengan loyalitas 
pasien tidak didukung 
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No Judul Variabel Design 
Penelitian 

Hasil 

(Maryam et.al 2017) 
Iran 

terhadap 
hubungan dan 
loyalitas pasien 

secara statistik. Sedangkan 
kepercayaan merek dan 
kualitas pelayanan dengan 
loyalitas berhubungan 
secara statistik 

17. The Empirical study 
on patient loyalty the 
role of trust, 
perceived value and 
satisfaction ( 
Sumaedi et.al 2014) 
Bekasi Indonesia 

Kepuasan pasien, 
nilai yang 
dirasakan pasien, 
kepercayaan dan 
loyalitas pasien 

Qualitatif 
Research 
Method 

Kepercayaan berpengaruh 
positif terhadap loyalitas 
pasien. Namun penelitian 
ini juga menemukan bahwa 
kepuasan dan nilai yang 
dirasakan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas. 

18. Model Caring Islami 
Terhadap 
Peningkatan 
Kepuasan Pasien 
(Abdurrouf 2013) 
Surabaya 

Model Caring 
islami 

Pre 
experimental 
design 

Penerapan caring Islami 
oleh perawat di RSI Sultan 
Agung berpengaruh 
terhadap peningkatan 
perceived disconfirmation 
dan kepuasan pasien. 
Perceived disconfirmation 
atau penilaian pasien di RSI 
Sultan Agung terhadap 
pelayanan keperawatan 
berpengaruh terhadap 
kepuasan pasien. 

19. Islamic Branding, 
Religiusitas dan 
Keputusan 
Konsumen Terhadap 
Produk (Nasrulloh 
2015) 

Islamic 
Branding, 
Religiusitas dan 
Keputusan 
Konsumen 
terhadap Produk 

Kausal 
komparatif 

Islamic branding 
berpengaruh signifikan 
terhadap konsumen untuk 
membeli sebuah produk 

20. Pengaruh Kualitas 
Jasa Perspektif Islam 
Terhadap Kepuasan 
dan Loyalitas 
Pelanggan Hotel 
Grand Kalimas di 
Surabaya. (Salma & 
Ratnasari 2015) 

Kualitas jasa 
Perspektif Islam 
dan Kepuasan 
Loyalitas 
Pelanggan 

Cross 
Sectional 

Kualitas jasa perspektif 
Islam berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan 

21.  Analisis Potensi 
Pasar dan Atribut 
Pelayanan Rumah 
Sakit Islam Depok 
(Ayuningtyas & 
Fazriah 2008) 

Atribut 
Pelayanan 
Rumah Sakit 

Kualitatif 
dengan 
indepth 
interview 

Seluruh potensi pasar 
menginginkan kehadiran 
rumah sakit islam  
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BAB 3  

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Konseptual 

  

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 

 : Diukur 
 : Tidak Diukur 
 

Gambar 3.1.  Kerangka Konsep Pengembangan Model Brand Loyalty Berbasis 
Islami terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit 

  

 
 
 

Brand Knowledge: 
Islamic Awarenes 

1. Profesional 
2. Ramah 
3. Amanah 
4. Istiqomah 
5. Sabar 
6. Ikhlas 
(Widarti 2010). 

Brand Knowledge : 
Islamic Affektive 

1.  Kepuasan 
2.  Kesukaan 
(Dharmaesta & 
Hani 2008) 
3.  
 

 
 

Brand Trust : 
Islamic 

Expectations 
1. Brand 

Reliabitity 
2. Brand 

intention 
 (Delgado 2010) 

Brand Knowlegde : 
Islamic Cognitive 

Pengetahuan tentang: 
1. Harga 
2. Kualitas 

(Dharmaesta & Hani 
2008) 
 

Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 
1. Repeat 

Purchase  
2. Retention  
3. Referalls  
4. Willingness to 

corporate  
(Kotler & Keller 
2009) 
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 Konsep diatas merujuk pada teori dari (Hsu 2009) tentang Brand 

Knowledge, Trust and Loyalty – A Conceptual Model of Destination Branding 

dimana Brand loyalty yang merupakan keterikatan pelanggan terhadap suatu 

merk. Blok pertama Pengetahuan Merek terdiri dari tiga konsep atau langkah 

berurutan dari Brand Awarness, Brand Image Cognitive, dan Citra Merek Afektif. 

Masing-masing terhubung sebagai bagian ke blok merek Brand Trust berikutnya. 

Dalam Pengetahuan Merek, Kesadaran mempengaruhi Citra Kognitif dan Citra 

Afektif, dan ada hubungan hierarkis antara dua yang terakhir. Pengetahuan Merek 

membentuk dasar bagi kepercayaan merek.  

 Brand loyalty akan berkembang mengikuti tiga tahap yaitu kognitif, afektif 

dan konatif. Loyitas pelanggan akan terbentuk pada aspek kognitif pada tahap 

awal kemudian aspek afektif dan pada akhirnya aspek konatif. Pendapat tersebut 

sejajar dengan ilmu perilaku pelanggan yang menjelaskan bahwa pelanggan akan 

melalui tahap learning → perception → attitude → behaviour. Sikap sendiri 

terdiri dari 3 komponen yaitu kognitif, afektif, konatif. Komponen kognitif 

berkaitan dengan proses pembelajaran pelanggan, komponen afektif berkaitan 

dengan sikap sedangkan komponen konatif berkaitan dengan perilaku. Hal ini 

menjelaskan bahwa sebelum mencapai aspek konatif pelanggan harus melewati 

terlebih dahulu aspek kognitif dan afektif. 

Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) aspek kognitif terdiri dari basis 

informasi pengetahuan yang dimiliki hanya merujuk pada satu merk yang 

dianggap lebih superior dalam hal harga dan kualitas. Pembentukan dari brand 

knowledge islamic affektive terdiri dari kepuasan dan kesukaan. Pembentukan 

brand knowledge: islamic cognitive dan brand islamic knowledge affektive akan 

membentuk sebuah kepercayaan pada suatu merk brand trust islamic expectations 
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dimana aspek dari kepercayaan menurut (Delgado 2010) terdiri dari Brand 

Reliabitity dan Brand intention. 

 Acceptance berarti melakukan komunikasi dengan orang lain, dan 

menghargai pendapat orang lain tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. 

Dukungan atau support komunikasi yang dilakukan individu dengan orang lain 

sehingga orang lain dapat mengenal kelebihannya dan percaya bahwa orang lain 

tersebut mampu mengatur secara produktif situasi dimana mereka berada. 

Cooperative intentions bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan 

sangat berpengaruh secara signifikan dengan loyalitas perilaku dan sikap untuk 

membeli suatu merek dan merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. 

3.2 Hipotesis 

H1 : 

1. Brand knowledge : islamic awarenes berpengaruh terhadap brand 

knowledge : islamic cognitive  

2. Brand knowledge: islamic awarenes berpengaruh terhadap brand 

knowledge : islamic affektive  

3. Brand knowledge: islamic awarenes berpengaruh terhadap brand trust : 

islamic expektastions  

4. Brand knowledge: islamic cognitive berpengaruh terhadap brand 

knowledge: islamic affective  

5. Brand knowledge: islamic affektive berpengaruh terhadap brand trust : 

islamic expektastions. 

6. Brand knowledge: islamic cognitive berpengaruh terhadap brand trust : 

islamic expectations. 
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7. Brand trust: islamic expectations berpengaruh terhadap brand loyalty : 

behavioral intentions. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah sesuatu yang memungkinkan pengontrolan maksimal 

beberapa faktor yang bias mempengaruhi saat hasil. Desain penelitian merupakan 

suatu strategi penelitian dalam mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan 

akhir pengumpulan data digunakan untuk mengidentifikasi struktur dimana 

penelitian dilaksanakan (Nursalam 2013). Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono 

2013), metode explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu 

variabel dengan variabel yang lainnya.  

Pada penelitian ini peneliti mengukur Brand Knowledge: Islamic 

Awarenes, Brand Knowlegde : Islamic Cognitive, Brand Knowledge : Islamic 

Affektive, Brand Trust : Islamic Expectations dan Brand Loyalty : Behavioral 

Intentions pelanggan di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

4.2.1 Populasi  

Populasi pada penelitian ini adalah populasi target yaitu semua pasien 

yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan Unit Rawat Inap Rumah Sakit 

Islam Masyithoh Bangil dari keseluruhan jumlah pengguna Rumah Sakit.  
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4.2.2 Teknik Sampling  

 Teknik sampling dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cluster 

sampling. Cluster berarti pengelompokan sampel berdasarkan wilayah atau lokasi 

populasi (Nursalam 2015). Lokasi yang menjadi cluster adalah unit rawat inap 

yaitu Ruang Shofa, Ruang Mina, Ruang Marwah dan Ruang Al-Wiladah. Besar 

sampel yang di ambil proposi dengan jumlah populasi yang ada masing-masing 

cluster / ruang rawat inap tersebut dengan rumus menurut (Sadikin & Mundir 

2005). 

n = fi. Sn 

 Keterangan : n   = Besar populasi ruangan  

Sn  = Besar Sampel seluruh ruangan yang telah di tentukan  

  

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel masing-masing cluster 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Masing-masing Cluster 

No Ruang Besar Populasi  Besar Sample 
1 Shofa  231 16 
2 Marwah 1248 83 
3 Mina 624 41 
4 Al-Wiladah 138 10 
 Jumlah 2241 150 
 

4.2.3 Sampel  

Menurut (Ferdinand 2006) untuk ukuran sampel yang harus dipenuhi 

dalam pemodelan adalah minimum berjumlah 100 dan selanjutnya menggunakan 

aturan rule of the thumb dimana perbandingan 5 – 10 observasi untuk setiap 

estimated parameter. Penelitian Model Pengembangan Model Brand Loyalty 
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Berbasis Islami terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit menggunakan 

pengembangan model dengan 15 parameter, maka peneliti menggunakan sampel 

sebesar 10 x 15 = 150. Proses pemilihan sampel dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Kriteria inklusi  

1) Pasien yang telah terdaftar untuk Rawat Inap Ruang Shofa, Ruang 

Mina, Ruang Marwah dan Ruang Al-Wiladah. 

2) Telah menggunakan jasa pelayanan di unit rawat inap baik di ruang 

rawat inap yang sama maupun berbeda minimal sebanyak dua kali.  

2. Kriteria eksklusi  

1) Pasien merupakan pegawai Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil 

atau keluarganya.  

2) Pasien yang tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan kartu 

pasien saat pengumpulan data. 

4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Identifikasi Variabel  

1. Variabel Independen  

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variable lain. 

Dalam penelitian ini variabel Independen adalah kualitas jasa pelayanan 

keperawatan berbasis islami yang meliputi aspek Brand Knowledge: 

Islamic Awarenes, Brand Knowlegde : Islamic Cognitive, Brand 

Knowledge : Islamic Affektive, Brand Trust : Islamic Expectations. 

2. Variabel Dependen  

Variable yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variable lain 

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Brand Loyalty : 

Behavioral Intentions pasien terhadap jasa layanan keperawatan 
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berbasis islami di unit rawat inap Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil. 

Tabel 4.2 Variabel Penelitian  

Variabel Nama Variabel Sub Variabel 
Independen (X) X1. Brand 

Knowledge: 
Islamic Awarenes 

X1.1 Profesional 
X1.2 Ramah 
X1.3 Amanah 
X1.4 Istiqomah 
X1.5 Sabar 
X1.6 Ikhlas 

 X2. Brand Knowlegde 
: Islamic 
Cognitive 

X2.1 Harga 
X2.2 Kualitas 
 

 X3. Brand Knowledge 
: Islamic Affektive  

X3.1 Kepuasan 
X3.2 Kesukaan 

 X4. Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

X4.1 Brand 
Reliabitity 
X4.2 Brand intention 
 

Dependen (Y) Y  Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 

Y1. 1 Repeat 
Purchase  
Y1.2. Retention  
Y1.3. Referalls  
Y1.4. Willingness to 
corporate 
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4.3.2 Definisi Operasional  

 Tabel 4.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skore 

Variabel Independen (X) 
X1. Brand Knowledge: Islamic Awarenes 
X1.1 
Profesional 
 

Bekerja 
dengan cerdas 
dan 
dilandaskan 
ilmu 

1. Perawat mampu 
bekerja dengan 
cerdas 

2. Perawat mampu 
bekerja sesuai 
dengan ilmu dan 
kompetensi 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

X1.2 Ramah 
 

Bekerja 
dengan muka 
cerah, senyum, 
komunikasi 
yang baik, 
sikap yang 
menyejukkan  

1. Perawat bekerja 
dengan senyum 

2. Perawat mampu 
berkomunikasi 
dengan baik. 

3. Perawat mempunyai 
sikap yang 
menyejukkan 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor 
≥mean). 

X1.3 
Amanah 
 

Menunjukkan 
penerimaan 
tugas dan 
tanggung 
jawab untuk 
dilaksanakan 
dengan baik 

      Perawat bekerja 
sesuai dengan uraian 
tugas dan tanggung 
jawanya 

 

Kuesioner 
 

Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor  
≥ mean). 

X1.4 
Istiqomah 
 

Bekerja 
sungguh-
sungguh, 
konsisten, 
komitmen 
tinggi, bekerja 
keras, ulet 
tidak 
mengenal lelah 
 

1. Perawat  bekerja 
dengan ulet, 
sungguh-sungguh. 

2. Perawat  mampu 
bekerja tanpa 
mengenal lelah 

3. Perawat  mempunyai 
konsisten dan 
komitmen 

 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor 
≥ mean). 

X1.5 Sabar 
 

Bekerja 
dengan tenang, 
tidak tergesa-
gesa tetapi 
cepat, terus 
berupaya 
sampai 
bertawakal dan 
tepat sabar 
tidak berarti 
lamban. 

1. Perawat  bekerja 
dengan  tenang  
tidak tergesa-gesa 

2. Perawat  mampu 
dengan  tawakkal 

 

Kuesioner 
 

Ordinal Kategori  
penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor  
≥ mean). 

X1.6 Ikhlas Menerima 
pasien apa 

1. Perawat bisa 
menerima pasien apa 

Kuesioner 
 

Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skore 

adanya, 
menghargai 
sikap positif 
dan negatif 
pasien, bekerja 
tidak terpaksa 
dan semata 
hanya mencari 
ridho Allah. 

adanya 
2. Perawat  mampu 

menghargai pasien 
 

< mean). 
2: Baik  
(jika skor  
≥ mean). 

X2. Brand Knowlegde : Islamic Cognitive 
X2.1 Harga 
 

Biaya  pasti 
yang  harus 
dikeluarkan 
oleh pasien 
saat 
menggunakan 
jasa pelayanan 
di rumah sakit 

1. Harga sesuai dengan 
harapan 

2. Harga sesuai dengan 
kualitas pelayanan 

3. Ada perbedaan 
harga lebih 
terjangkau dengan 
rumah sakit lain 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

X2.2 
Kualitas 
 

Pemikiran 
pasien tentang 
sebuah 
pelayanan 
yang 
diwujudkan 
dalam 
pelayanan 
yang dinamis 
dan dievaluasi 
terus-menerus 
untuk 
memenuhi 
kepuasan 
pasien 

1. Bukti langsung 
(tangitabels) 

2. Kehandalan 
(reliability) 

3. Daya tanggap 
(responsiveness) 

4. Jaminan (asuranse),  
5. Empati (empaty). 
 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

X3. Brand Knowledge : Islamic Affektive  
X3.1 
Kepuasan 

Rasa puas 
yang dirasakan 
pasien 
terhadap 
semua aspek 
yang diterima 

1. Semua staf  perawat 
memberikan 
pelayanan 
keperawatan 
berbasis islami 

2. Fasilitas yang ada 
sesuai dengan 
standart 

3. Pelayanan yang ada 
sesuai dengan 
expektasi 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skore 

X3.2 
Kesukaan 

Kesetiaan 
pasien yang 
dibentuk dan 
dipengaruhi 
oleh tingkat 
kesukaan 
konsumen 
secara umum 

1. Keterikatan pasien 
terhadap rumah sakit 

2. Pengalaman pasien 
terhadap rumah sakit 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

X4. Brand Trust : Islamic Expectations 
X4.1 Brand 
Reliability 
 

Kehandalan 
suatu rumah 
sakit yang 
bersunber pada 
keyakinan 
pasien bahwa 
rumah sakit 
tersebut dapat 
memenuhi 
nilai yang 
telah 
dijanjikan. 

1. Kepercayaan 
terhadap rumah sakit 

2. Rumah sakit sesuai 
dengan kebutuhan 
pasien 

3. Kepuasan pasien 
rumah sakit 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

X4.2 Brand 
Intention 
 

Meyakinkan 
pasien bahwa 
rumah sakit 
tersebut 
mampu 
mengutamaka
n kepentingan 
pasien ketika 
masalah dalam 
penggunaan 
pelayanan 
rumah sakit 
muncul secara 
tidak terduga.  

1. Rumah sakit dapat 
diandalkan 

2. Tidak terdapat 
masalah selama di 
rumah sakit 

3. Keamanan 
menggunakan  
rumah sakit 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

Y.  Brand Loyalty : Behavioral Intentions 
Y1.1 Repeat 
Purchase  

Pasien kembali 
menggunakan 
pelayanan 
keperawatan 
RSI Masyithoh 
Bangil 

1. Pasien menggunakan 
pelayanan di rumah 
sakit lebih dari dua 
kali 

2. Pasien menggunakan 
kembali pelayanan 
keperawatan di 
rumah sakit untuk 
masalah kesehatan 
yang baru maupun 
lama 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

Y1.2 
Retention  

Kecenderunga
n pasien untuk 
berpindah ke 
pelayanan 

1. Pasien tidak 
berpindah pelayanan 
keperawatan ke 
rumah sakit lain 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
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Variabel Definisi 
Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skore 

kesehatan 
yang lain 

2. Pasien tidak ingin 
pindah dan akan 
kembali ketika sakit 

(jika skor ≥ mean). 

Y1.3 
Referalls  

Keyakinan 
pasien 
terhadap 
pelayanan 
keperawatan 
berbasis islami 
di rumah sakit 

Pasien menyerahkan 
sepenuhnya masalah 
kesehatan yang dialami 
pada rumah sakit 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor≥ mean). 

Y1.4 
Willingness 
to corporate 

Kesediaan 
pasien untuk 
turut 
memajukan 
rumah sakit 

1. Pasien mau 
memberikan 
masukan pada 
rumah sakit untuk 
perbaikan layanan 
keperawatan  

2. Pasien memberikan 
rekomendasi pada 
orang lain untuk 
menggunakan 
layanan keperawatan 
di rumah sakit 
tersebut 

 

Kuesioner Ordinal Kategori penilaian 
1: Buruk (jika skor 
< mean). 
2: Baik  
(jika skor ≥ mean). 

 

4.4 Instrumen Penelitian  

4.4.1 Variabel Independen  

 Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengetahui 

aspek variabel independen yaitu: Brand Knowledge: Islamic Awarenes, Brand 

Knowlegde : Islamic Cognitive, Brand Knowledge : Islamic Affektive, dan Brand 

Trust : Islamic Expectations.  

1. Instrumen 1: berisi tentang variabel Brand Knowledge: Islamic 

Awarenes. Kuesioner merupakan hasil modifikasi dari teori (Widarti 

2010) nilai- nilai pelayanan islami, dengan penyesuaian dari topik yang 

diteliti oleh peneliti. Kuesioner merupakan pertanyaan tertutup yang 

sudah menyediakan jawaban, artinya sudah menyediakan jawaban-

jawaban sehingga responden dapat memilih jawaban yang tersedia. 
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Terdapat 28 item pertanyaan untuk mengukur tingkatan brand 

awareness, skala pengukuran yang digunakan adalah semantic 

differential dengan kriteria penilaian dimana apabila nilai yang didapat 

< mean data maka dikatakan layanan yang diterima tidak memenuhi 

dan sebaliknya. 

2. Instrumen 2: berisi tentang variabel Brand Knowlegde : Islamic 

Cognitive. Kuesioner merupakan hasil modifikasi dari teori 

(Dharmaesta & Hani 2008) tentang indikator dan basis informasi yang 

harus dimiliki tentang Brand Knowlegde : Islamic Cognitive. Kuesioner 

merupakan pertanyaan tertutup yang sudah menyediakan jawaban, 

artinya sudah menyediakan jawaban-jawaban sehingga responden dapat 

memilih jawaban yang tersedia. Terdapat 26 item pertanyaan untuk 

mengukur tingkatan Brand Knowlegde : Islamic Cognitive, skala 

pengukuran yang digunakan adalah semantic differential dengan 

kriteria penilaian dimana apabila nilai yang didapat < mean data maka 

dikatakan layanan yang diterima tidak memenuhi dan sebaliknya. 

Interpretasi dari skore tersebut pada rentang : Tidak Setuju: 0, Kurang 

Setuju: 1, Setuju: 2, Sangat Setuju : 3. Dimana masing-masing item 

pertanyaan dihitung dengan mengurangi nilai harapan dengan nilai 

ekspektasi. Hasilnya akan menunjukkan kesenjangan yang terjadi pada 

kualitas pelayanan.  

3. Instrumen 3: berisi tentang variabel Brand Knowledge : Islamic 

Affektive Kuesioner berisi tentang variabel kepuasan pelanggan. 

Kuesioner merupakan hasil modifikasi dari (Dharmaesta & Hani 2008) 

dengan penyesuaian dengan topik yang diteliti oleh peneliti. Terdapat 5 
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item pertanyaan yang akan mengukur kepuasan pasien tentang layanan 

keperawatan.  

4. Instrumen 4: berisi tentang variabel Brand Trust : Islamic Expectations. 

Kuesioner merupakan hasil modifikasi dari teori (Delgado 2010) 

tentang dimensi Brand Trust : Islamic Expectation. Kuesioner 

merupakan pertanyaan tertutup yang sudah menyediakan jawaban, 

artinya sudah menyediakan jawaban-jawaban sehingga responden dapat 

memilih jawaban yang tersedia. Terdapat 6 item pertanyaan untuk 

mengukur tingkatan Brand Trust : Islamic Expectation skala 

pengukuran yang digunakan adalah semantic differential dengan 

kriteria penilaian dimana apabila nilai yang didapat < mean data maka 

dikatakan layanan yang diterima tidak memenuhi dan sebaliknya. 

4.4.2 Variabel Dependen 

Instrumen 5: berisi tentang variabel Brand Loyalty: Behavioral Intentions. 

Kuesioner merupakan hasil modifikasi dari teori (Kotler & Keller 2009) tentang 

dimensi Brand Loyalty: Behavioral Intentions. Kuesioner merupakan pertanyaan 

tertutup yang sudah menyediakan jawaban, artinya sudah menyediakan jawaban-

jawaban sehingga responden dapat memilih jawaban yang tersedia. Terdapat 5 

item pertanyaan untuk mengukur tingkatan Brand Loyalty: Behavioral Intentions 

yang akan mengukur loyalitas pasien tentang layanan keperawatan, skala 

pengukuran yang digunakan adalah semantic differential dengan kriteria penilaian 

dimana apabila nilai yang didapat < mean data maka dikatakan layanan yang 

diterima tidak memenuhi dan sebaliknya, dengan penerjemahan dan penyesuaian 

dengan topik yang diteliti oleh peneliti.  
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4.4.3 Uji Validitas dan Realibilitas 

 Alat ukur yang berupa kuesioner dan digunakan dalam penelitian ini diuji 

cobakan dulu dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah 30 pasien di RSI 

Siti Hajar Sidoarjo yang bukan subyek penelitian dan memiliki karakteristik yang 

sama. Untuk menguji validitas dan realibilitas instrumen maka dilakukan uji coba 

terhadap 30 pasien unit rawat inap RSI Siti Hajar Sidoarjo. Hasil uji coba 

kuesioner selanjutnya dianalisis validitas dan realibilitasnya. Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono 2013). Uji validitas menggunakan uji Pearson product momment 

sebagai berikut: 

 r =  

Keterangan: 
r   : Koefesien korelasi antara x dan y  
n   : Jumlah subjek  
X  : Skor item 
Y  : Skor total  
ƩX  : Jumlah skor item  
ƩY  : Jumlah skor total  
Ʃ   : Jumlah kuadrat skor item  
Ʃ  : Jumlah kuadrat skor total 

 

Item instrument dianggap valid jika > 0,05 atau bisa membandingkan 

dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel item instrument dianggap valid  

Uji reliabilitas dilakukan untuk sejauh mana alat ukur yang digunakan 

memiliki konsistensi, stabilitas dan akurat untuk uji realibilitas dilakukan 

pengujian berdasarkan konsistensi internal dari skala dengan teknik Cronbach 

alpha (α) dengan α >0,3 (Ghozali 2008). Reliabilitas adalah kesamaan hasil 
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pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup diukur berkali-kali 

dalam waktu yang berlainan (Nursalam 2013). Uji reliabilitas berguna untuk 

menetapkan apakah instrument yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan 

lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan 

data konsiten. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha 

diukur berdasarkan skala Cronbach alpha 0 sampai 1. Rumus untuk menghitung 

reliabilitas instrument menggunakan Cronbach alpha adalah sebagai berikut:  

 r = ⦋ ⦋1 -  

Keterangan  
r  : Koefesien reliabilitas instrument (Cronbach Alpha) 
k : Banyak butiran pertamyaan atau banyaknya soal  

Ʃσ   : Total varian butir  

σ  : Total varians 

Item kuesioner dianggap reliable jika ukuran kemantapan alpha > 0,6. Jika skal 

itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpresatsikan sebagai berikurt: 

1. Nilai Cronbach alpha 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliabel 

2. Nilai Cronbach alpha 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliabel 

3. Nilai Cronbach alpha 0,41 s.d 0,60, berarti cukup reliabel 

4. Nilai Cronbach alpha 0,61 s.d 0,80, berarti reliabel 

5. Nilai Cronbach alpha 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliabel 

4.5 Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Unit Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil. 

Pelaksanaan penelitian yaitu pada 12  Maret – 15  April 2018.  
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4.6 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek dan 

proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian 

(Nursalam 2013). Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Proses penelitian diawali dengan permohonan ijin ke Direktur RSI 

Masyithoh Bangil dan RSI Siti Hajar Sidoarjo. 

2. Peneliti melakukan koordinasi dengan bidang pendidikan dan pelatihan, 

bidang keperawatan dan unit rawat inap Rumah Sakit setelah 

mendapatkan ijin penelitian.  

3. Peneliti melakukan sosialisasi rencana penelitian kepada seluruh 

perawat Unit Rawat Inap.  

4. Tahap persiapan alat ukur penelitian, proses penyusunan alat ukur, uji 

validitas dan reliabilitas telah dilakukan di Unit Rawat Inap RSI Siti 

Hajar Sidoarjo. 

5. Pelaksanaan penelitian, sebelum pengisian kuesioner peneliti meminta 

kesediaan responden untuk menandatangani lembar informed consent. 

6. Responden mengisi daftar isian dalam kuesioner dan menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner dengan didampingi oleh peneliti.  

7. Selanjutnya mengecek data yang telah diperoleh. 

8. Setelah data terkumpul dilakukan analisis berupa analisis statistik 

deskriptif, uji normalitas dan multikolinearitas, pengolahan SEM dan 

pengujian hipotesa penelitian.  

9. Setelah melakukan analisis faktor kemudian dilakukan identifikasi 

masalah untuk menentukan isu strategis di RSI Masyithoh Bangil 
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10. Selanjutnya membuat agenda untuk pelaksanaan Focus Group  

Discussion (FGD). 

11. FGD dan diskusi pakar dilakukan sebagai pertimbangan penyusunan 

modul peningkatan brand loyalty berbasis islami..  

12. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran.  
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4.7 Kerangka Operasional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian Pengembangan Model Brand  

Loyalty Berbasis Islami terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit. 
 

Menganalisis hubungan antar variabel: 
1. Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap   Brand Knowledge : 

Islamic Cognitive. 
2. Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap Brand Knowledge :  

Islamic Affektive. 
3. Brand Knowledge: Islamic Awarenes terhadap Brand Trust: Islamic 

Expectations. 
4. Brand Knowledge : Islamic Cognitive terhadap  Brand Knowledge : 

Islamic Affektive. 
5. Brand Knowledge : Islamic Cognitive terhadap Brand Trust: Islamic 

Expectations. 
6. Brand Knowledge : Islamic Affektive terhadap Brand Trust: Islamic 

Expectations. 
7. Brand Trust: Islamic Expectations terhadap Brand Loyalty : 

Behavioral Intentions. 
 

 
 

 

Menemukan Isu Strategis 

Melaksanakan Focus Group Discussion untuk mendapatkan :  
1. Isu strategis terkait  kualitas  dan  kepuasan jasa  pelayanan  

yang  telah  diberikan oleh Rumah Sakit, kepercayaan pasien, 
karakteristik  Rumah Sakit  dimata pasien  
serta loyalitas pasien.  

2. Solusi dari permasalahan.  
Focus Group Discussion dilakukan dengan :  
1) Perawat pelaksana   
2) Pimpinan Rumah Sakit  (Direktur  rumah sakit, Manager  

Keperawatan, Supervisor Keperawatan, Komite 
Keperawatan, Yayasan, Kepala Ruangan)  

3) Pasien   
 

Melakukan Diskusi Pakar 
 

Penyusunan Model dan Modul 
 

Rekomendasi Model 
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4.8 Analisis Data  

4.8.1 Analisis Deskriptif  

   Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan ciri-ciri responden dan variabel penelitian, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel independen dan dependen 

yang selanjutnya diklasifikasikan terhadap jumlah skore responden, dari jumlah 

skore jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian 

untuk setiap item pertanyaan. Untuk mendiskripsikan data pada setiap variabel 

penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk 

mengetahui apakah tingkat penilaian skor variabel penelitian masuk dalam 

kategori Tidak Setuju , Kurang Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Selanjutnya 

data hasil scoring diinterpretasikan dan dikonfirmasikan dalam bentuk distribusi, 

proporsi, dan prosentase menggunakan Kategori penilaian: 

1: Buruk (jika skor < mean). 

2: Baik (jika skor ≥ mean). 

Proses pengolahan data yang terakhir yaitu tabulasi dengan cara memasukkan data 

kedalam tabel-tabel dan mengatur angka. 

4.8.2 Analisis Inferensial  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

inferensial yang digunakan untuk menguji model empiris dan hipotesis yang 

diusulkan oleh peneliti. Analisis inferensial dengan menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM) berbasis variance yang sering disebut dengan Partial 

Least Square (PLS). PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari 

pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian (Haryono 2017). 

PLS dimaksudkan untuk causal predictive analysis dalam situasi kompleksitas 
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yang tinggi dan dukungan teori yang rendah. Selain itu tujuan dari PLS adalah 

membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam PLS adalah: merancang model 

pengukuran (outer model),merancang model structural (inner model), 

mengkonstruksi diagram jalur, konversi diagram jalur ke sistem persamaan, 

estimasi: koefisien jalur, loading dan weight, evaluasi Goodness of fit, pengujian 

hipotesis.  

Alasan penggunaan PLS dalam analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak 

didasarkan banyak asumsi, data tidak harus terdistribusi normal 

multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai 

ratio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak harus 

besar.  

2. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan 

indikator reflektif dan indikator formatif, dalam penelitian ini konstruk 

dibentuk dalam indikator reflektif dimana model reflektif 

mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi 

indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau 

manifest).  

3. PLS merupakan metode analisis yang sering dipakai untuk 

mengestimasi path model yang menggunakan variabel laten dengan 

multipe indicator. Dalam penelitian ini model dibangun oleh variabel 

laten eksogen dan variabel laten endogen. Dari model ini maka ada tiga 

kegiatan yang dilakukan, yaitu:  

a. Pengujian validatas dan reliabilitas indikator pengukuran variabel 
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laten dengan analisis faktor konfirmatori  

b. Pengujian model hubungan antar variabel laten (analisis Path).  

c. Memperoleh model yang sesuai (model struktural) 

4. PLS memungkinkan pengujian rangkaian hubungan yang relatif rumit 

secara simultan. 

5. PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori (theoritical testing) dan 

merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar teorinya 

(eksplorati)/ dasar teori masih lemah. 

4.9 Kerangka Analisis  

Kerangka analisis terdiri dari variabel laten yang digambarkan dengan 

simbol lingkaran dan indikator variabel berupa simbol berbentuk 

segiempat. Tanda panah menggambarkan arah dari hubungan antar 

variable dan simbol X1, X2 dan seterusnya mewakili kode variabel yang 

akan diukur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kerangka Analisis Penelitian Pengembangan Model Brand 
Loyalty Berbasis Islami terhadap Loyalitas Pasien di Rumah 
Sakit 
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Gambar 4.2 menjelaskan pola analisis dalam penelitian dimana: 

X1 : Variabel Brand Knowledge: Islamic Awarenes 
X2 : Variabel Brand Knowlegde : Islamic Cognitive 
X3 : Variabel Brand Knowledge : Islamic Affektive  
X4 : Variabel Brand Trust : Islamic Expectations 
Y  : Variabel Brand Loyalty : Behavioral Intentions 
 

4.10 Etik Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin 

kepada Direktur RSI Masyithoh Bangil untuk memberikan surat pengantar dan 

izin bahwa akan melakukan penelitian di RSI Masyithoh Bangil seta mengajukan 

ijin kepada Direktur RSI Siti Hajar Sidoarjo untuk melakukan uji validitas dan 

realibilitas kuesioner penelitian terhadap pasien RSI Siti Hajar Sidoarjo. Meminta 

izin ke masing-masing Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Ruangan di Unit 

Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil dan RSI Siti Hajar Sidoarjo untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, kegiatan 

pengumpulan data bisa dilakukan dengan menekankan pada masalah etik Ethical 

clearance atau kelayakan etik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh 

komisi etik penleitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup (manusia 

hewan dan tumbuhan) yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak 

dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Kelayakan etik untuk 

proposal ini telah dilakukan pada komite etik Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga Surabaya, dalam pelaksanaan etik mempertimbangkan prinsip-prinsip 

antara lain sebagai berikut:  

1. Respect for human  

Peneliti menghormati harkat martabat menusia sebagai pribadi 

yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung 
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jawab secara pribadi terhadap keputusan sendiri. Perhatian responden 

sangat diprioritaskan selama proses pengumpulan data. Jika calon 

responden bersedia mengikuti penelitian maka dapat menandatangani 

informend consent. Subyek penelitian adalah klien atau keluarganya di 

Unit Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil dan RSI Siti Hajar Sidoarjo 

yang dipilih secara acak melalui pendaftaran saat pengumpulan data. 

Peneliti juga memberi perlindungan kerugian yang mungkin timbul 

terhadap subyek. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan 

memperhatikan kondisi responden karena saat responden merasa lelah 

akan mempengaruhi data.  

2. Beneficence and non maleficence 

Peneliti mengupayakan semaksimal mungkin manfaat sebagai 

subyek dan kerugian yang minimal, agar tujuan penelitian tercapai. 

Peneliti juga memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) meminimalkan 

risiko penelitian agar sebanding dengan manfaat yang diterima dan 

selama proses pengumpulan data yang dilakukan tidak menimbulkan 

kondisi yang berisiko bagi subyek, 2) desain penelitian telah dirancang 

sedemikian rupa dengan memenuhi persyaratan ilmiah dan berdasarkan 

referensi terkait, dan 3) peneliti memberikan kesempatan pada subyek 

untuk memutuskan melanjutkan atau menunda dalam proses 

pengambilan data.  

3. Otonomy and freedom 

Peneliti menghormati harkat martabat manusia sebagai pribadi 

yang memiliki kebebasan berkehendak dan memilih dan bertanggung 

jawab secara pribadi terhadap keputusan sendiri. Otonomi responden 
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sangat diprioritaskan selama proses pengumpulan data. Jika calon 

responden bersedia mengikuti penelitian dapat menandatangani 

informed consent dan tidak memaksa subyek.  

4. Veracity and fidelity 

Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang 

untuk mengatakan kebenaran. Kebenaran adalah dasar dalam 

membangun hubungan saling percaya. Peneliti akan memberikan 

informasi yang sebenar-benarnya sehingga hubungan antara peneliti 

dan responden dapat terbina dengan baik dan penelitian dapat berjalan 

dengan baik sesuai tujuan peneliti. Selain itu, peneliti juga menjunjung 

komitmen yang telah disepakati bersama dengan subyek terkait dengan 

waktu pelaksanaan, ruangan yang digunakan dan insentif untuk 

responden.  

5. Anonimity and confidentiality 

Prinsip kerahasiaan adalah bahwa informasi tentang subyak 

harus dijaga privasinya. Peneliti harus bisa menjaga kerahasiaan data 

yang diperoleh dari responden dan tidak menyampaikan kepada orang 

lain. Identitas responden dibuat kode, hasil pengukuran hanya peneliti 

dan kolektor data yang mengetahui. Selama proses pengolahan data, 

analisis dan publikasi identitas reponden tidak diketahui oleh orang lain. 

Semua data disimpan selama 2 tahun dan setelah itu dihancurkan, 

sedangkan file penelitian akan disimpan di tempat pribadi peneliti. 

6. Justice  
Keterlibatan subyek dalam penelitian ini berdasarkan pemilihan 

sesuai dengan kriteria inklusi, dan semua subyek diperlakukan sama 
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serta adil pada setiap tahapan penelitian. Peneliti juga bersikap adil 

dalam melakukan tiap tahapan penelitian terhadap responden saat 

pengumpulan data.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisis pengembangan model 

brand loyalty berbasis islami terhadap loyalitas pasien di rumah sakit. Penelitian 

dilaksanakan tanggal 14 Maret – 13 April 2017. Hasil penelitian akan 

menguraikan mengenai data yang didapat saat peneliti berlangsung. Hasil 

penelitan meliputi: 1) gambaran umum lokasi penelitian, 2) karakteristik 

demografi responden, 3) data khusus mengenai variabel yang diukur meliputi 

Brand Knowledge: Islamic Awarenes, Brand Knowlegde : Islamic Cognitive, 

Brand Knowledge : Islamic Affektive, Brand Trust : Islamic Expectations dan 

Brand Loyalty : Behavioral Intentions.  

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil. Pelayanan 

yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil antara lain 

Pelayanan Medik (Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan yang 

meliputi: Poliklinik Umum, Bedah Umum, Bedah Orthopedi, Kebidanan dan 

Kandungan, Penyakit Dalam, Syaraf, Paru, Mata, Anak, Telinga Hidung dan 

Tenggorokan, Instalasi Rawat Inap, Kamar Operasi, Ruang Pemulihan, Ruang 

Perawatan Intensif), Pelayanan Penunjang Medik (Laboratorium 24 jam, Instalasi 

Farmasi 24 jam, Instalasi Gizi Pemelihara Sarana, Instalasi Radiologi), Pelayanan 

Administrasi dan Umum, Pelayanan ambulance pasien dan ambulance jenazah 

serta Fasilitas Lain (musholla, kantin, IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)). 
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Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil berada di pusat kota Bangil. 

 Visi Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil yaitu mewujudkan rumah sakit 

islami terbaik pilihan masyarakat dengan motto Dakwah Bil Hal yaitu berdakwah 

melalui perbuatan berupa pelayanan kesehatan paripurna, Islami dan professional.  

Unit Rawat Inap Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil memiliki 4 ruang yaitu 

ruang Al-Wiladah, ruang Shofa, ruang Marwah dan ruang Mina, letaknya 

terpisah, mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 3 melayani bersalin dan 

kandungan,, syaraf, penyakit dalam, paru, bedah, anak , THT dan mata. 

Ketenagaan di unit rawat inap Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil adalah 

masing- masing ruang rawat inap dikepalai oleh seorang Kepala Ruangan yang 

juga ikut sebagai pelaksana pelayanan dan perawat pelaksana.  

5.1.2 Karakteristik Demografi Responden  

Karakteristik pasien yang menjadi responden penelitian dapat dilihat tabel berikut  
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Tabel 5.1  Karakteristik reponden penelitian Pengembangan Model Brand  
Loyalty Berbasis Islami Terhadap Loyalitas Pasien Di Ruang Rawat  
Inap RSI Masyithoh Bangil pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150). 
Karakteristik ∑ % 

Jenis kelamin   
Laki-laki 48 32 
Perempuan 102 68 

Total 150 100 
Usia   

20-25 tahun 24 16 
25-60 tahun 113 75,3 
>65 tahun 1 8,7 

Total 150 100 
Pendidikan   

SD 25 16,7 
SMP 16 10,7 
SMA/SMEA/STM 75 50 
Pendidikan tinggi 34 22,7 

Total 150 100 
Pekerjaan   

Tidak Bekerja 44 29,3 
Petani 3 2 
PNS 11 7,3 
Karyawan Swasta 33 22 
Wiraswasta 45 30 
Lain-lain 14 9,3 
 150 100 

Kunjungan ke RS   
2x 84 56 
3x 31 20,7 
>3x 35 23,3 
 150 100 

 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden didominasi berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 102 (68%) responden. Sebagian besar responden 

memiliki usia 25-60 tahun yaitu sebanyak 113 (75,3%) responden. Pendidikan 

terakhir responden sebagian besar tamatan SMA/SMEA/STM yaitu sebanyak 75 

(50%) responden. Jumlah latar belakang pekerjaan tebanyak yaitu wiraswasta 

sebanyak 45 (30%) responden. Sebagian besar responden menyatakan saat 
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mengisi kuesioner ini merupakan kedua kalinya untuk berobat ke rumah sakit ini 

yaitu sebanyak 84 ( 56%) responden. 

5.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian  

1. Analisis Brand Knowledge: Islamic Awareness  

Analisis Brand Knowledge: Islamic Awareness terdiri dari 6 variabel 

yaitu Profesional, Ramah, Amanah, Istiqomah, Sabar dan Ikhlas 

terdapat pada tabel  

Tabel 5.2  Analisis responden berdasarkan variabel Brand Knowledge: Islamic  
Awareness pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil  
pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150). 

Karakteristik ∑ % 
Profesional   

Buruk  111 74 
Baik  39 26 

Total 150 100 
Ramah   

Buruk  104 69,3 
Baik  46 30,7 

Total 150 100 
Amanah   

Buruk  50 33,3 
Baik  100 66,7 

Total 150 100 
Istiqomah   

Buruk  104 69,3 
Baik  46 30,7 

Total 150 100 
Sabar   

Buruk  105 70 
Baik  45 30 

Total 150 100 
Ikhlas   

Buruk  113 75,3 
Baik  37 24,7 

Total 150 100 
 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai Brand Knowledge: Islamic 

Awareness pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil 
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didominasi dengan penilaian buruk menurut responden, yang terdiri 

dari professional dinyatakan buruk sebanyak 111 (74%) responden, 

ramah dinyatakan buruk sebanyak 104 (69,3%) responden, istiqomah 

dinyatakan buruk sebanyak 104 (69,3%) responden, sabar dinyatakan 

buruk sebanyak 105 (70%) responden dan ikhlas dinyatakan buruk 

sebanyak 113 (75,3%) responden. Sedangkan variabel amanah yang 

dinilai baik oleh responden yaitu sebanyak 100 (66,7%) responden. 

2. Analisis Brand Knowledge: Islamic Cognitive 

Analisis Brand Knowledge: Islamic Cognitive terdiri dari 2 

variabel yaitu Harga dan Kualitas terdapat pada tabel  

Tabel 5.3  Analisis responden berdasarkan variabel Brand Knowledge: Islamic  
Cognitive pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil 
pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150). 

Karakteristik ∑ % 
Harga   

Buruk  32 21,3 
Baik  118 78,7 

Total 150 100 
Kualitas   

Buruk  98 65,3 
Baik  52 34,7 

Total 150 100 
 

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa variabel Brand Knowledge: Islamic 

Cognitive yang terdiri dari harga memiliki nilai baik menurut responden 

yaitu sebanyak 118 (78,7%) responden dan kualitas sebagian besar 

dinilai buruk oleh responden yaitu 98 (65,3%) responden.  

3. Analisis Brand Knowledge: Islamic Affective 

Analisis Brand Knowledge: Islamic Affective terdiri dari 2 variabel 

yaitu Kepuasan dan Kesukaan terdapat pada tabel 
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Tabel 5.4  Analisis responden berdasarkan variabel Brand Knowledge: Islamic 
 Affective pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil  
 pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150). 

Karakteristik ∑ % 
Kepuasan   

Buruk  123 82 
Baik  27 18 

Total 150 100 
Kesukaan   

Buruk  117 78 
Baik  33 22 

Total 150 100 
 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa variabel Brand Knowledge: Islamic 

Affective yang terdiri dari kepuasan memiliki nilai buruk menurut 

responden yaitu sebanyak 123 (82%) responden dan kesukaan 

mendapat nilai buruk menurut responden yaitu sebanyak 117 (78%) 

responden. 

4. Analisis Brand Trust: Islamic Expectations 

Analisis Brand Trust: Islamic Expectations terdiri dari 2 variabel yaitu 

Brand Reliabitity dan Brand intention terdapat pada tabel  

Tabel 5.5  Analisis responden berdasarkan variabel Brand Trust: Islamic  
Expectations pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil 
pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150).  

Karakteristik ∑ % 
Brand Reliabitity   

Buruk  117 78 
Baik  33 22 

Total 150 100 
Brand intention   

Buruk  122 81,3 
Baik  28 18,7 

Total 150 100 
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Tabel 5.5 menunjukkan bahwa variabel Brand Trust: Islamic 

Expectations yang terdiri dari brand reliability mendapat nilai buruk 

dari responden sebanyak 117 (78%) responden dan brand intention 

mendapat nilai buruk dari responden yaitu sebanyak 122 (81,3%) 

responden. 

5. Analisis Brand Loyalty: Behavioral Intentions  

Analisis Brand Loyalty: Behavioral Intentions terdiri dari 4 variabel 

yaitu Repeat Purchase, Retention, Referalls dan Willingness to 

corporate terdapat pada tabel 

Tabel 5.6  Analisis responden berdasarkan variabel Brand Loyalty: Behavioral  
Intentions pada pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil  
pada 12  Maret – 15  April 2018 (N=150). 

Karakteristik ∑ % 
Repeat Purchase   

Buruk  135 90 
Baik  15 10 

Total 150 100 
Retention   

Buruk  33 22 
Baik  117 78 

Total 150 100 
Referalls   

Buruk  48 32 
Baik  102 68 

Total 150 100 
Willingness to corporate   

Buruk  121 80,7 
Baik  29 19,3 

Total 150 100 
 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa variabel Brand Loyalty: Behavioral 

Intentions yang terdiri retention mendapatkan penilaian baik dari 

responden yaitu sebesar 117 (78%) responden, referrals mendapatkan 

penilaian baik dari responden yaitu sebesar 102 (68%) responden, 
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sedangkan repeat purchase mendapatkan penilaian buruk dari 

responden yaitu sebesar 135 (90%) responden dan willingness to 

corporate mendapatkan penilaian buruk dari responden yaitu sebesar 

121 (80,7%) responden.  

5.2 Analisis Inferensial Model Brand Loyalty Berbasis Islami Terhadap 

Loyalitas Pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil  

Analisis Statistik 

5.2.1 Pengujian measurement model (outer model)  

 

 

Gambar 5.1 Measurement model (outer model) 
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Tahap ini menampilkan gambaran hasil pengujian PLS tahap measurement 

model (outer model) pada variabel Brand Knowledge: Islamic Awarenes terdiri 

dari professional, ramah, amanah, istiqomah, sabar dan ikhlas, Brand Knowlegde : 

Islamic Cognitive terdiri dari harga dan kualitas, Brand Knowledge : Islamic 

Affektive terdiri dari kepuasan dan kesukaan, Brand Trust : Islamic Expectations 

terdiri dari brand reliability dan brand intention, dan variabel Brand Loyalty 

terdiri dari repeat purchase, retention, referrals, dan willingness to corporate. 

Hasil perhitungan measurement model (outer model) pada masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel 5.7 

Tabel 5.7 Perhitungan measuremen model (outer model) pada Model Brand 
Loyalty Berbasis Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang Rawat 
Inap RSI Masyithoh Bangil. 

Nama Variabel Sub Variabel Loading 
factor 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

Composite 
reliability 

X1. Brand 
Knowledge: 
Islamic 
Awarenes 

Profesional 
Ramah 
Amanah 
Istiqomah 
Sabar 
Ikhlas 

0,7454 
0,8716 
0,5001 
0,8345 
0,8490 
0,8596 

0,6203 0,9050 

X2. Brand 
Knowlegde : 
Islamic 
Cognitive 

Harga 
Kualitas 

0,7489 
0,9088 0,6934 0,8176 

X3. Brand 
Knowledge : 
Islamic 
Affektive  

Kepuasan 
Kesukaan 

0,9246 
0,9416 0,8708 0,9309 

X4. Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

Brand Reliabitity 
Brand intention 

0,9571 
0,9505 0,9098 0,9528 

Y.  Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 

Repeat Purchase  
Retention  
Referalls  
Willingness to 
corporate 

-0,0385 
0,6935 
0,5941 
0,7627 

0,3543 0,6104 
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Hasil perhitungam tabel 5.7 menunjukkan sub variabel amanah, repeat 

purchase dan referrals memiliki faktor loading < 0,6. Sub variabel tersebut akan 

dihapus dari model ini. Pada penelitian ini nilai AVE pada variabel Brand Loyalty 

tidak valid (0,3543< 0,5). Nilai composite reliability pada variabel Brand Loyalty 

: Behavioral Intentions tidak reliabel (0,6104 < 0,7). 

5.2.2 Pengujian model struktural (inner model) 

 

 

 

Gambar 5.2 Measurement model (inner model) 

Tahap ini menampilkan gambaran hasil pengujian PLS tahap measurement 

model (inner model) pada variabel Brand Knowledge: Islamic Awarenes terdiri 
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dari professional, ramah, istiqomah, sabar dan ikhlas, Brand Knowlegde : Islamic 

Cognitive terdiri dari harga dan kualitas, Brand Knowledge : Islamic Affektive 

terdiri dari kepuasan dan kesukaan, Brand Trust : Islamic Expectations terdiri dari 

brand reliability dan brand intention, dan variabel Brand Loyalty terdiri dari 

retention dan willingness to corporate.. Hasil perhitungan measurement model 

(inner model) pada masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 5.8 

Tabel 5.8 Perhitungan measuremen model (inner model) pada Model Brand 
Loyalty Berbasis Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang Rawat 
Inap RSI Masyithoh Bangil 

  

Hasil perhitungam tabel 5.8 menunjukkan seluruh variabel memiliki faktor 

loading ≥ 0,6. Pada penelitian ini nilai AVE pada seluruh variabel valid ≥0,5. 

Nilai composite reliability pada seluruh variabel adalah reliabel ≥ 0,7. 

Tabel 5.9 Perhitungan predictive validity (Q2) dan effect size (f2) pada Model 
Brand Loyalty Berbasis Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang 
Rawat Inap RSI Masyithoh Bangil 

Nama Variabel Sub Variabel Loading 
factor 

Average 
Variance 

Extracted (AVE) 
Composite 
reliability 

X1. Brand 
Knowledge: 
Islamic 
Awarenes 

Profesional 
Ramah 
Istiqomah 
Sabar 
Ikhlas 

0,7591 
0,8602 
0,8436 
0,8555 
0,8769 

0,7057 0,9229 

X2. Brand 
Knowlegde : 
Islamic 
Cognitive 

Harga 
Kualitas 

0,7382 
0,9154 0,6914 0,8159 

X3. Brand 
Knowledge : 
Islamic Affektive  

Kepuasan 
Kesukaan 

0,9244 
0,9418 0,8708 0,9309 

X4. Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

Brand 
Reliabitity 
Brand 
intention 

0,9592 
 
0,9482 0,9096 0,9527 

Y.  Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 

Retention 
Willingness to 
corporate 

0,6799 
0,8421 0,5875 0,7365 
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  CV Red (Q2) CV Com (f2) GoF 
X1 0,553849 0,553849 0,596200916 
X2 0,261987 0,146772 
X3 0,273913 0,512115 
X4 0,656429 0,594724 
Y 0,226631 -0,088315 

 

Hasil perhitungan table 5.9 menunjukkan nilai Stone-Geisser indicator 

(Q2) yang menjelaskan keakuratan model, didapatkan hasil Q2>0, yang berarti 

model akurat. Hal ini juga ditunjang dari hasil perhitungan GoF>0,36 yang berarti 

model yang diberikan sudah adekuat. Hasil f2 menunjukkan variabel yang 

memberikan pengaruh besar dalam model ini yaitu X1, X3, dan X4 (f2 >0,35). 

Variabel X2 dan Y masing-masing memberikan pengaruh sedang dan kecil (f2 

<0,35 dan f2 <0,02). 

5.2.3 Pengujian Hipotesis 
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Gambar 5.3 Pengujian Hipotesis pada Model Brand Loyalty Berbasis Islami 
Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang Rawat Inap RSI Masyithoh 
Bangil 

 
Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian structural model.pada tahap ini 

memiliki tujuan mengetahui adanya pengaruh variabel. Pengujian ini 

menggunakan perbandingan uji t(t-test), apabila nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel, t-value >1,96 berarti pengujian signifikan. 

Tabel 5.10 Hasil perhitungan uji t (T-Test) pada Model Brand Loyalty Berbasis 
Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang Rawat Inap RSI 
Masyithoh Bangil 

Hubungan antar 
variabel 

Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T 
Statistics 

Signifikansi 

Brand Knowledge: 
Islamic Awarenes 
→ Brand 
Knowlegde : 
Islamic Cognitive 

0,6274 0,6325 0,0652 9,6170 Signifikan 

Brand Knowledge: 
Islamic Awarenes 
→ Brand 
Knowledge : 
Islamic Affektive 

0,5075 0,5055 0,0815 6,2243 Signifikan 

Brand Knowledge: 
Islamic Awarenes 
→ Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

0,5108 0,5035 0,0874 5,8413 Signifikan 

Brand Knowlegde 
: Islamic Cognitive 
→ Brand 
Knowledge : 
Islamic Affektive 

0,3364 0,3552 0,0982 3,4256 Signifikan 

Brand Knowlegde 
: Islamic Cognitive 
→ Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

0,3910 0,4120 0,1112 3,5145 Signifikan 

Brand Knowledge 
: Islamic Affektive 
→ Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

0,7584 0,7578 0,0650 11,6613 Signifikan 

Brand Trust : 
Islamic 
Expectations → 

0,6534 0,6584 0,0718 9,0985 Signifikan 
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Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 

 

Berdasarkan tabel 5.9 didapatkan : 

1. Brand Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh terhadap Brand 

Knowlegde : Islamic Cognitive dengan nilai koefisien parameter sebesar 

0,6257 dan nilai t=9,6170 > 1,96 

2. Brand Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh terhadap Brand 

Knowledge : Islamic Affektive dengan nilai koefisien parameter sebesar 

0,5076 dan nilai t=6,2243> 1,96 

3. Brand Knowledge: Islamic Awarenes berpengaruh terhadap Brand Trust : 

Islamic Expectations dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,5109 dan 

nilai t=5,8413 > 1,96 

4. Brand Knowlegde : Islamic Cognitive berpengaruh terhadap Brand 

Knowledge : Islamic Affektive dengan nilai koefisien parameter sebesar 

0,3365 dan nilai t=3,4256 > 1,96 

5. Brand Knowlegde : Islamic Cognitive berpengaruh terhadap Brand Trust : 

Islamic Expectations dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,3910 dan 

nilai t=3,5145 > 1,96 

6. Brand Knowledge : Islamic Affektive berpengaruh terhadap Brand Trust : 

Islamic Expectations dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,7584 dan 

nilai t=11,6613 > 1,96 

7. Brand Trust : Islamic Expectations berpengaruh terhadap Brand Loyalty : 

Behavioral Intentions dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,6535 dan 

nilai t=9,0985 > 1,96. 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis Brand Knowledge : Islamic Affektive memiliki 

pengaruh paling besar dan dominan terhadap Brand Trust : Islamic Expectations 

dengan nilai koefisien parameter sebesar 0,7584 nilai t=11,6613 > 1,96 

5.3 Hasil FGD 

FGD bertujuan untuk membahas isu strategis dan mendapatkan penyebab 

dan solusi sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi dalam pengembangan 

model brand loyalty berbasis islami terhadap loyalitas pasien di rumah sakit. FGD 

dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data baik deskriptif maupun 

inferensial. Dasar pengambilan isu strategis berdasarkan hasil analisis PLS faktor 

yang membentuk loyalitas pasien yaitu Brand Knowledge: Islamic Awarenes, 

Brand Knowledge : Islamic Affektive, Brand Trust : Islamic Expectations dan 

Brand Loyalty : Behavioral Intentions. FGD dilakukan 3 kali yaitu:  

1. FGD dengan responden  

FGD dengan responden dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 yang diikuti 

oleh 10 orang perwakilan responden yang sebelumnya telah mengisi kuesioner. 

Pelaksanaan FGD berjalan selama 50 menit.  

2. FGD dengan pihak Rumah Sakit  

FGD dengan Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 yang 

diikuti oleh Manager Keperawatan, Supervisor Diklat Rumah Sakit, seluruh 

Kepala Ruangan maupun Kepala Poliklinik Rumah Sakit, serta Perawat 

Pelaksana yang berlangsung kurang lebih 120 menit.  

3. FGD dengan Pakar  

FGD pakar dilaksanakan dengan pakar di bidang pelayanan keperawatan, 

manajemen rumah sakit dalam hal ini Direktur RSI Masyithoh Bangil dan Staf  
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Yayasan dari RSI Masyithoh Bangil. Dasar pengambilan isu strategis yang 

diambil antara lain:  

5.3.1 Isu Strategis 

Isu strategis berdasarkan hasil kuesioner: 

Pada tabel 5. 10 dijelaskan tentang beberapa isu yang diangkat berdasarkan hasil 

temuan data. Adapun beberapa isu tersebut antara lain: 

1) Pelayanan yang diberikan masih berkesan belum baik, tidak profesional, 

ramah, amanah, istiqomah, sabar, ikhlas. 

2) Pasien masih menilai harga di rumah sakit masih mahal dan kualitas 

pelayanan masih buruk. 

3) Pasien masih merasa belum puas dengan pelayanan yang diberikan rumah 

sakit. 

4) Pasien masih belum percaya sepenuhnya terhadap rumah sakit.  

5) Pasien masih akan menggunakan kembali rumah sakit jika memerlukan. 

5.3.2  Diskusi Pakar dengan pakar di bidang pelayanan keperawatan dan 
manajemen RSI Masyithoh Bangil tentang Model Brand Loyalty 
Berbasis Islami Terhadap Loyalitas Pasien di Ruang Rawat Inap RSI 
Masyithoh Bangil. 

 

Pada pengangkatan issu strategis di FGD dilihat ditampilkan hasil uji data 

signifikansinya. Kolom kemungkinan penyebab pada hasil FGD pada variabel 

kinerja yang tidak baik maka dilihat dan diexplore bagaimana trainingnya, 

bagaimana kepemimpinan manager keperawatan dan ketua komite keperawatan, 

bagaimana sistem penghargaannya, sarana dan prasarana di rumah sakit, serta 

kualitas SDM nya. Untuk variabel trsut harus dicari apa saja yang membentuk 

kepercayaan dibangun melalui apa. Sedangkan pada variabel loyalitas dilihat 
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pasien loyal dikarenakan beberapa hal seperti service yang berkualitas, faktor 

SDM yang kompeten. Sedangkan untuk faktor kembalinya pasien ke rumah sakit 

yang disebabkan rumah sakit sebagai PPK 2 hal tersebut tidak perlu dibahas yang 

harus dibahas yaitu bagaimana sistem klemnya rumah sakit apakah ada kendala 

ataukah tidak. Untuk penyususnan modul disesuaikan dengan hasil uji data, jadi 

variabel ataupun subvariabel yang tidak mendukung secara hasil uji data tidak 

perlu dimasukkan ke dalam modul. Isi modul yaitu ada kegiatan belajar, tujuan, 

sasaran dan materi. 

    Sesuai dengan variabel yang diteliti oleh peneliti, bahwa RSI Masyithoh 

Bangil belum dikenal pasien sebagai rumah sakit pemberi pelayanan islami yaitu 

mempunyai branded islami, yang mempunyai visi mewujudkan pelayanan islami. 

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pelayanan yang diberikan masih 

belum sesuai dengan nilai- nilai islami yaitu profesional, ramah, amanah, 

istiqomah, sabar dan ikhlas. Salah satu faktor penentu utama dalam pelayanan 

kesehatan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan berasal dari 

permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan 

pengetahuan dan kemauan SDM yang masih jauh dari harapan, SDM di RSI 

Masyithoh Bangil banyak terpengaruh oleh faktor budaya yaitu faktor yang 

membenarkan kebiasaan namun bukan membiasakan yang benar sesuai dengan 

SPO yang berlaku.  

 Nilai islam sebenarnya sudah harus diketahui dengan baik oleh SDM yang 

berada di RSI Masyithoh Bangil, visi rumah sakit mewujudkan rumah sakit yang 

islami hal ini sudah dievaluasi dan diterapkan disetiap tahap proses perekrutan 

karyawan, karena setiap tahap proses tes karyawan dari karyawan magang sampai 
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dengan karyawan tetap selalu dievaluasi dan ditanyakan ulang pemahaman setiap 

SDM RSI Masyithoh Bangil namun dalam implementasinya di sudut pandang 

pasien sebagai penerima pelayanan yang islami hal ini masih belum baik. Nilai- 

nilai islami seharusnya bisa diimplementasikan dengan baik oleh SDM di RSI 

Masyithoh dan diistiqomahkan, untuk mengistiqomahkan implementasi nilai- nilai 

islami ini semua pemimpin struktural wajib melakukan evaluasi, supervisi kepada 

semua staf yang dipimpinnya. Namun hal ini juga harus didukung dengan 

pemberian contoh dan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin, sehingga 

keteladanan tersebut bisa langsung dilihat dan bisa selalu menjadi pengingat staf 

dibawahnya untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai islam. 

 RSI Masyithoh Bangil harus mempunyai differensiasi dan faktor pembeda 

dalam pemberian pelayanan sebenarnya differensiasi atau pembeda itu sudah ada 

di nama rumah sakit sebagai rumah sakit islam namun jika kita (SDM) sebagai 

pemberi pelayanannya tidak bisa memberikan differensiasi pembeda tersebut 

maka RSI Masyithoh tidak akan bisa bertahan karena banyak faktor kebijakan dari 

luar sebagai faktor pengendali dari luar yang bisa merupakan ancaman untuk 

rumah sakit sendiri. Hal ini harus disadari dan segera melakukan perbaikan – 

perbaikan salah satunya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan memberikan pelatihan – pelatihan in-house training untuk SDM 

terkait nilai – nilai islam dan service exellent.  

 Dengan adanya penelitian ini sebagai Direktur sangat mengapresiasi hasil 

penelitian dikarenakan selama ini dari sudut pandang para manager dalam 

melaporkan selalu baik secara keseluruhan namun dengan adanya penelitian ini 
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dari sudut pandang pasien sebagai penerima pelayanan masih belum baik dan 

belum puas. 

   RSI Masyithoh sebagai rumah sakit islam yang sudah dikenal dikalangan 

muslimat NU khususnya wilayah kabupaten Pasuruan, nilai islami harus dibangun 

dari awal mulai dari pasien masuk sampai pasien mendapatkan perawatan dan 

dinyatakan boleh pulang. RSI Masyithoh Bangil keberadaanya juga dikarenakan 

dibentuk oleh organisasi islam muslimat NU Bangil. Jika hal ini yang pada 

akhirnya tidak memberikan nilai yang baik pada rumah sakit islam sebagai 

pemberi pelayanan yang islami hal ini harus dikaji dievaluasi ulang dan dipantau 

SDM yang ada di RSI Masyithoh Bangil. Manajemen dan yayasan bekerjasama 

untuk terus melakukan perbaikan terutamanya meningkatkan nilai islami dari 

SDM RSI Masyithoh sebagai penentu utama kesan islami tidaknya RSI 

Masyithoh Bangil. 

  Dengan adanya penelitian ini maka yayasan dan tim akan lebih berusaha untuk 

memperbaiki pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit islam. Lebih 

mengaktifkan kembali kunjungan-kunjungan ke pasien untuk melakukan doa 

bersama, mengevaluasi sarana- sarana yang bisa membangun kesan islami dari 

rumah sakit seperti arah kiblat, adzan di setiap waktu sholat, melakukan sholat 

jama’ah bersama, mengingatkan waktu sholat ke pasien, mengingatkan kembali 

cara berpakaian SDM di RSI Masyithoh Bangil. 
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Tabel 5. 11. Dasar Pengambilan Isu Strategis berdasarkan hasil FGD pada hari 
Rabu tanggal 18 April 2018. 
No Variabel Indikator Sig Data Isu strategis 
1 Brand 

Knowledge: 
Islamic 
Awarenes 

Profesional 
Ramah 
Istiqomah 
Sabar 
Ikhlas 

0,7591 
0,8602 
0,8436 
0,8555 
0,8769 

74 % pasien 
menyatakan 
buruk 

Pasien menilai 
sikap perawat 
belum 
menunjukkan 
professional, 
ramah, istiqomah, 
sabar dan ikhlas. 
Hal ini terkait 
pelatihan dan 
pembinaan kepala 
ruangan dan 
manager 
keperawatan. 

2 Brand 
Knowlegde : 
Islamic 
Cognitive 

Harga 
Kualitas 

0,7382 
0,9154 

78,7% pasien 
menyatakan 
buruk 

Pasien masih 
menilai harga di 
rumah sakit 
masih mahal 
karena kualitas 
pelayanan masih 
buruk. 

3 Brand 
Knowledge : 
Islamic 
Affektive 

Kepuasan 
Kesukaan 

0,9244 
0,9418 

78% pasien 
menyatakan 
buruk 

Pasien masih 
merasa belum 
puas dengan 
pelayanan 
berbasis islami, 
fasilitas dan 
standar pelayanan 
yang belum 
memenuhi 
harapan. 
 

4 Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 

Brand 
Reliabitity 
Brand 
intention 

0,9592 
0,9482 

78% pasien 
menyatakan 
buruk 

Rumah sakit 
belum dapat 
memenuhi nilai 
yang telah 
dijanjikan kepada 
pasien. Hal ini 
mengkibatkan 
pasien belum 
percaya 
sepenuhnya 
terhadap rumah 
sakit 

5 Brand Loyalty 
: Behavioral 
Intentions 

Retention  
Willingness to 
corporate 

0,6799 
0,8421 

78% pasien 
menyatakan 
baik  
 

Pasien masih 
akan 
menggunakan 
kembali rumah 
sakit jika 
memerlukan dan 
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No Variabel Indikator Sig Data Isu strategis 
rumah sakit perlu 
memberikan 
tempat-tempat 
strategis untuk 
komplain, saran 
atau kritik dari 
pasien. 

Isu strategis berdasarkan hasil FGD: 

Beberapa temuan yang didapatkan dari kegiatan FGD dijelaskan pada tabel 

berikut ini. 

 Tabel 5.12. Isu Strategis Berdasarkan Hasil FGD 

No Issu 
Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti 

1. Pelayanan 
yang 
diberikan 
masih 
berkesan 
belum baik, 
tidak 
profesional, 
ramah, 
amanah, 
istiqomah, 
sabar, 
ikhlas. 

 

1. Kurangnya 
pengetahuan 
SDM tentang 
nilai-nilai islami 
dalam pelayanan. 

2. Pelatihan in 
house training 
terjadwal secara 
rutin dan 
bergantian 
tentang service 
exellent, 
pelayanan prima 
dan kompetensi 
perawat. 

3. Perawat belum 
terpapar tentang 
branding image 
rumah sakit 
sebagai pemberi 
pelayanan 
kesehatan islami. 

1. Peran penting 
diklat untuk 
melakukan 
pelatihan secara 
bertahap. 

2. Peran Komite 
Keperawatan dan 
Manager 
Keperawatan 
untuk melakukan 
evaluasi staf 
keperawatan. 

1. Peran diklat untuk in 
house training bertahap. 

2. Komite keperawatan 
dan Manager 
Keperawatan 
bekerjasama dalam 
melakukan evaluasi 
kemampuan dan 
kompetensi staf 
keperawatan melalui 
proses re-kredensialing 
dan supervisi. 

3. Melakukan sosialisasi 
tentang branding image 
Rumah Sakit Masyithoh 
sebagai pemberi 
pelayanan kesehatan 
islami kepada SDM 
rumah sakit. 

.2. Pasien 
masih 
menilai 
harga di 
rumah sakit 
masih 
mahal dan 
kualitas 
pelayanan 

1. Masyarakat 
masih 
membandingkan 
harga dengan 
rumah sakit lain. 

2. Ketidakpastian 
jam visite dokter 
spesialis dan 
waktu tunggu 

1. Evaluasi tarif 
rumah sakit, 
hitung ulang unit 
cost terutama 
untuk pasien 
yang 
pembayarannya 
secara mandiri. 

2. Masih banyaknya 

1. Manajemen menghitung 
ulang tarif rumah sakit 
dan unit cost. 

2. Perawat ruangan 
mengkonfirmasi jadwal 
visite dokter dan 
menginformasikan ke 
pasien. 

3. Mengaktifkan farmasi 
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No Issu 
Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti 

masih 
buruk. 

 

pengambilan obat 
yang lama 

dokter luar di 
RSI Masyithoh 
Bangil sehingga 
sering terjadi 
ketidaktepatan 
jadwal visite. 

3. Mengoptimalkan 
sistem antrian 
farmasi klinik. 

klinik. 

3. Pasien 
masih 
merasa 
belum puas 
dengan 
pelayanan 
yang 
diberikan 
rumah 
sakit. 

 

1. Pasien masih 
menilai 
pelayanan yang 
diberikan oleh RS 
dan fasilitas 
masih belum 
sesuai harapan 
mereka. 

2. Tidak optimalnya 
kotak saran 
maupun survey 
kepuasan pasien. 

1. Memperbaiki 
fasilitas yang 
kurang sesuai 
disesuaikan 
dengan 
kemampuan 
rumah sakit. 

2. Mengoptimalkan 
kotak saran dan 
survey kepuasan 
pasien. 

1. Menginventarisasikan 
sarana dan prasarana 
dengan baik. 

2. Melengkapi sarana 
yang belum ada sesuai 
dengan kemampuan 
rumah sakit. 

3. Mengevaluasi dan 
tabulasi data kotak 
saran dan survey 
kepuasan pasien setiap 
bulannya. 
 

4. Pasien 
masih 
belum 
percaya 
sepenuhnya 
terhadap 
rumah sakit 

1. Pasien menilai 
beberapa petugas 
masih ada yang 
melayani tidak 
konsisten antara 
informasi yang 
diberikan awal 
dengan saat 
pasien pulang. 

2. SDM kurang 
memahami 
kebijakan –
kebijakan rumah 
sakit. 

Memperbaiki 
pengetahuan semua 
petugas tentang 
kebijakan-
kebijakan yang ada 
sehingga informasi 
yang diberikan bisa 
sama 

Sosialisasi ulang kebijakan 
kebijakan rumah sakit 
kepada seluruh SDM yang 
ada di rumah sakit. 

5. Pasien 
masih akan 
menggunak
an kembali 
rumah sakit 
jika 
memerluka
n. 

 

1. RSI Masyithoh 
Bangil 
merupakan  
rumah sakit yang 
melayani pasien 
BPJS. 

2. Letak RSI 
Masyithoh yang 
strategis berada 
di pusat kota dan 

1. Memberikan 
pelayanan yang 
baik kepada 
semua pasien 
tanpa 
membedakan 
pasien  umum 
ataupun BPJS. 

2. Mengoptimalkan 
rumah sakit 

1. Meningkatkan kecepatan 
tanggap dan mengurangi 
waktu tunggu layanan 
pasien. 

2. Mempermudah prosedur 
pelayanan pasien 
meskipun penjaminnya 
dari BPJS 
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No Issu 
Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti 

terjangkau. sebagai tempat 
yang terjangkau 
karena terletak 
dipusat kota. 

 

Berdasarkan hasil FGD, maka didapatkan beberapa rekomendasi, antara lain: 

1. Diperlukan upaya peningkatan pelayanan yang profesional, ramah, amanah, 

istiqomah, sabar, ikhlas dengan cara : 

1) Melaksanakan diklat in house training bertahap tentang branding image 

Rumah Sakit Masyithoh sebagai pemberi pelayanan kesehatan islami. 

2) Melakukan evaluasi kemampuan dan kompetensi staf keperawatan melalui   

     proses re-kredensialing dan supervisi 

2. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas, kepuasan dan kepercayaan 

pasien dengan cara: 

1) Manajemen menghitung ulang tarif rumah sakit dan unit cost. 

2) Perawat ruangan mengkonfirmasi jadwal visite dokter dan  

     menginformasikan ke pasien. 

3) Melengkapi sarana yang belum ada sesuai dengan kemampuan rumah 

sakit. 

4) Mengevaluasi dan tabulasi data kotak saran dan survey kepuasan pasien 

setiap bulannya. 

5) Sosialisasi ulang kebijakan kebijakan rumah sakit. 

6) Sistem klem yang mudah dan lancar antara rumah sakit dengan pihak 

BPJS sebagai penjamin pembiayaan pasien, sehingga pelayanan rumah 

sakit ke pasien BPJS mudah prosedurnya. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dikaitan dengan sumber 

pustaka kemudian dinarasikan dalam bentuk opini. Pembahasan dibagi menjadi 

sub bab sesuai dengan tujuan khusus penelitian. 

6.1 Brand Knowledge: Islamic Awarenes Terhadap Brand Trust : Islamic 

Expectations 

Faktor brand knowledge: islamic awarenes memiliki subvariabel 

diantaranya profesional, ramah, amanah, istiqomah, sabar, dan ikhlas. 

Berdasarkan hasil uji statistik subvariabel amanah tidak valid untuk mengukur 

faktor brand knowledge: islamic awareness. Variabel brand knowledge: islamic 

awareness memiliki pengaruh signifikan terhadap brand trust: islamic 

expectations. Nilai positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang 

berbanding lurus yaitu semakin tinggi profesional, ramah, istiqomah, sabar, dan 

ikhlas perawat, maka semakin tinggi pula kepercayaan pasien. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nasrulloh 2015) yang mendapatkan 

hasil Islamic branding berpengaruh signifikan terhadap konsumen untuk membeli 

sebuah produk. Studi ini juga sejalan dengan model kosep yang dikembangkan 

(Hsu 2009) mencerminkan proses pengambilan keputusan untuk memilih kembali 

sebuah merek. Model ini mengintegrasikan urutan sebuah konsep seperti 

pengetahuan merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek. Pengetahuan 

mengenai destination branding selanjutnya ditentukan oleh beberapa bagian 

penting salah satunya yaitu kesadaran merek. 
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Brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori 

produk tertentu (Aaker 2009). Dalam hal ini kemampuan pasien untuk mengingat 

dan mengenali bahwa RSI Masyithoh sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan 

khususnya pelayanan keperawatan secara islami, dengan ciri-ciri islaminya 

menurut  implementasi islam dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa 

karakteristik yaitu profesional, ramah, istiqomah, sabar dan ikhlas (Widarti 2010). 

Hal ini sejalan dengan (Moh. Yusof and Wan Jusoh 2014) yang menyebutkan 

mempromosikan dan meningkatkan merek Islami kepada konsumen, produsen 

atau pemasar harus mengikuti semua persyaratan yang disyaratkan oleh badan 

otorisasi baik dalam praktik organisasi dan fitur pencitraan merek untuk 

mendapatkan kepercayaan dan kepercayaan konsumen terhadap merek Islam.  

Dalam penelitian ini, faktor amanah tidak termasuk dalam variabel 

pembentuk dari variabel brand knowledge: Islamic awareness. Hal ini tidak 

sejalan dengan (Widarti 2010) yang menyebutkan amanah sebagai karakteristik 

islami dalam pelayanan kesehatan. Amanah merupakan sikap yang lebih 

mengarah terhadap personal seseorang, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 

(Ahmed and Tahir Jan 2015) yang menyebutkan amanah merupakan faktor brand 

personality. 

Menurut (Khosravizadeh O, Vatankhah S, Maleki M. A 2017) yang 

menyebutkan branding sangat penting untuk bersaing dengan kompetitor rumah 

sakit lain, hal ini memerlukan strategi dan pengembangan dari SDM rumah sakit 

yang terbatas. Hal ini berdampak pentingnya pemahaman aspek-aspek branding 

kesehatan dan penerapannya serta strategi pengembangan untuk rumah sakit. 
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Branding Islamic awareness sangat penting bagi rumah sakit untuk 

memberikan citra perawatan yang berbasis islami kepada pelanggan. Hal ini 

berdampak terhadap kepercayaan konsumen terkait janji yang diterima diawal 

pasien masuk hingga setelah menggunakan jasa rumah sakit. Sikap perawat yang 

tidak sesuai dengan janji yang diberikan dalam hal ini yaitu professional, ramah, 

amanah, istiqomah, sabar dan ikhlas mengakibatkan rasa kurang percaya dan 

menurunkan keyakinan pelanggan dalam menggunakan jasa dari rumah sakit. 

6.2 Brand Knowledge: Islamic Awarenes Terhadap Brand Knowlegde : 

Islamic Cognitive 

Berdasarkan hasil uji statistik variabel brand knowledge: islamic awareness 

memiliki pengaruh signifikan terhadap brand knowlegde : islamic cognitive. Nilai 

positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu 

semakin tinggi profesional, ramah, istiqomah, sabar, dan ikhlas perawat, maka 

semakin tinggi pula kualitas yang dirasakan pasien. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Tiwari, Tiwari, and Yaseen 2016) yang 

mendapatkan hasil aspek fisik dan atribut staf merupakan dimensi yang 

berkontribusi tunggi terhadap keseimbangan brand dari rumah sakit. Studi ini 

juga sejalan dengan model kosep yang dikembangkan (Hsu 2009) mencerminkan 

proses pengambilan keputusan untuk memilih kembali sebuah merk. Model ini 

mengintegrasikan urutan sebuah konsep seperti pengetahuan merek, kepercayaan 

merek, dan loyalitas merek. Pengetahuan mengenai destination branding 

selanjutnya ditentukan oleh beberapa bagian penting salah satunya yaitu citra 

merk kognitif. 
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Brand akan mengingatkan orang pada atribut-atribut tertentu. Memberikan 

suatu gambaran tentang sifat produk dari merek itu sendiri. Atribut sangat berbeda 

dalam kepentingannya dalam hal kepentingannya bagi para konsumen. 

Pentingnya atribut ( importance) didefinisikan sebagai penilaian umum seseorang 

terhadap signifikasi atribut atas produk atas jasa tertentu (Etta Mamang Sangadji 

& Sopiah 2013).  

Menurut (Altaf 2016) mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan 

penelitian ini. Dalam penelitiannya yang berjudul "Brand equity and the role of 

emergency medical care service quality in private cardaic institutes: An emprical 

investigation"didapatkan hasil persepsi konsumen yang tinggi dan positif tentang 

kualitas layanan kesehatan di pelayanan kegawatdaruratan memiliki pengaruh 

yang lebih kuat pada kesadaran merek daripada loyalitas merek dan citra merek. 

Atribut dalam hal ini yaitu professional, ramah, amanah, istiqomah, sabar 

dan ikhlas belum dapat dirasakan oleh pasien sehingga memberikan citra yang 

buruk terhadap kualitas pelayanan. Hal ini merujuk pada hasil deskriptif 

subvariabel kualitas pelayanan buruk sebesar 65,3%. Dampaknya nilai terhadap 

citra yang diberikan terhadap rumah sakit menjadi buruk. 

6.3 Brand Knowledge: Islamic Awarenes Terhadap Brand Knowledge : 

Islamic Affektive 

Berdasarkan hasil uji statistik variabel brand knowledge: islamic awareness 

memiliki pengaruh signifikan terhadap brand knowlegde: islamic cognitive. Nilai 

positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu 

semakin rendah sikap profesional, ramah, istiqomah, sabar, dan ikhlas perawat, 

maka semakin rendah pula kepuasan yang dirasakan pasien. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan (Solayappan and Jayakrishnan 2010) 

yang mendapatkan hasil Brand image secara signifikan mempengaruhi kepuasan 

pasien. Studi ini juga sejalan dengan model kosep yang dikembangkan (Hsu 2009) 

mencerminkan proses pengambilan keputusan untuk memilih kembali sebuah 

merk. Model ini mengintegrasikan urutan sebuah konsep seperti pengetahuan 

merek, kepercayaan merek, dan loyalitas merek. Pengetahuan mengenai 

destination branding selanjutnya ditentukan oleh beberapa bagian penting salah 

satunya yaitu citra merek afektif. 

Menurut (Karbalaei et al. 2013) yang menyebutkan brand equity rumah 

sakit atau yang berarti penilaian pelanggan terhadap suatu rumah sakit 

dipengaruhi oleh lima faktor yaitu kepercayaan, kepuasan pelanggan, relationship 

commitment, brand awareness, dan brand loyalty. Dalam penelitiannya 

diadapatkan hasil ada hubungan positif antara kepercayaan, kepuasan pelanggan, 

dan relationship commitment dengan brand awareness dan brand loyalty. 

6.4 Brand Knowlegde : Islamic Cognitive Terhadap Brand Trust : Islamic 

Expectations 

Faktor brand knowledge: islamic cognitive memiliki subvariabel 

diantaranya harga dan kualitas. Berdasarkan hasil uji statistik subvariabel harga 

kualitas valid untuk mengukur faktor brand knowledge: islamic cognitive. 

Variabel brand knowledge: islamic cognitive memiliki pengaruh signifikan 

terhadap brand trust : islamic expectations. Nilai positif pada hasil koefisien jalur 

menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu semakin tinggi kualitas, maka 

semakin tinggi pula kepercayaan pasien. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan (Piaralal and Mei 2015) menemukan 

korelasi antara persepsi kualitas, loyalitas merek atau brand loyalty dan citra 

merek, terhadap ekuitas merek fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam penelitian ini 

korelasi positif harga dan kualitas pada variabel Islamic cognitive terhadap 

kepercayaan dan kepuasan pada variabel brand trust. Hal ini juga sejalan dengan 

(Altaf 2017) yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil kualitas yang dirasakan 

memiliki hubungan yang positf pengalaman, ekuitas merk, dan kesadaran merk. 

Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) komponen kognitif merupakan basis 

informasi yang dimiliki hanya menunjuk pada satu merek yang fokal yaitu 1) 

Harga merupakan salah satu atribut paling penting yang dievaluasi oleh 

konsumen, dan manager harus benar-benar menyadari peran tersebut dalam 

membentukkan sikap konsumen (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013). Pada 

kondisi tertentu konsumen sangat sensitif terhadap harga sehingga harga suatu 

produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya dapat 

mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. 2) Menurut (Nasution 2011) 

kualitas adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Parasuraman 

mengungkapkan terdapat lima indikator utama dalam kualitas yaitu berupa bukti 

langsung (tangitabels), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (asuranse), dan empati (empaty). Perhatian pada kualitas produk makin 

meningkat selama beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terjadi karena keluhan 

konsumen semakin lama semakin terpusat pada kualitas yang buruk dari produk 

baik pada bahan maupun pekerjaannya beberapa produk asing. Meskipun kualitas 

produk mutlak harus ada, dalam pelaksanaanya faktor ini merupakan ciri 
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pembentuk citra produk yang paling sulit dijabarkan. Konsumen sering tidak 

sependapat tentang faktor faktor apa yang sebenarnya membentuk kualitas sebuah 

produk. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, 

kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

yang kuat dengan perusahaan (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013). 

6.5 Brand Knowlegde : Islamic Cognitive Terhadap Brand Knowledge : 

Islamic Affektive 

Berdasarkan hasil uji statistik variabel brand knowledge: islamic cognitive 

memiliki pengaruh signifikan terhadap brand trust : islamic expectations. Nilai 

positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu 

semakin tinggi kualitas, maka semakin tinggi pula kepuasan pasien. 

Menurut (Kotler & Keller 2009) indikator harga yang mewakili 

diantaranya yaitu keterjangkauan harga, elastisitas harga, dan perbandingan harga 

pesaing. Dalam hal ini rumah sakit sudah mampu bersaing secara harga dengan 

rumah sakit lain. Rumah sakit memberikan harga yang terjangkau terhadap 

pelanggan. Hal ini nampak dari kunjungan pasien kerumah sakit sebagian besar 

dua hingga tiga kali. Dalam hal kualitas sebagian besar pasien menyatakan 

pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan. Hal ini memberikan 

penilaian negatif terhadap rumah sakit. Hal ini sejalan dengan (Hardeep 2012) 

yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil penilaian pelanggan terhadap rumah 

sakit dipengaruhi oleh komponen kualitas pelayanan yang dirasakan dan loyalitas 

pelanggan terhadap rumah sakit.  
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Dampak dari kualitas pelayanan yang masih bruk memberikan kepuasan 

dan kesukaan kepada pasien yang buruk. Rumah sakit perlu meningkatkan 

kualitas yang bersumber dari pelayanan yang menyentuh langsung kepasien. 

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan perlu diberikan secara berkala dan 

evaluasi terhadap sarana dan prasaran secara rutin untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

6.6 Brand Knowledge : Islamic Affektive Terhadap Brand Trust : Islamic 

Expectation 

Faktor brand knowledge: islamic affektive memiliki subvariabel 

diantaranya kepuasan dan kesukaan. Berdasarkan hasil uji statistik subvariabel 

kepuasan dan kesukaan valid untuk mengukur faktor brand knowledge: islamic 

awareness. Variabel brand knowledge: islamic affektive memiliki pengaruh 

signifikan terhadap brand trust: islamic expectations. Nilai positif pada hasil 

koefisien jalur menunjukkan arah yang berbanding lurus yaitu semakin tinggi 

kepuasan dan kesukaan, maka semakin tinggi pula kepercayaan pasien. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sharma 2017) juga menemukan dalam 

studinya yaitu Terdapat hubungan yang positif antara kepuasan pasien dan brand 

loyalty. Studi ini tidak sejalan dengna (Hu et al. 2011) yang mendapatkan hasil 

Loyalitas pelanggan terbukti tidak tergantung pada kepuasan pelanggan dan 

keluhan pelanggan, tetapi disebabkan oleh hambatan yang diterapkan untuk 

mencegah pasien beralih ke penyedia layanan yang lain.  

Menurut (Dharmaesta & Hani 2008) komponen afektif berkaitan sikap 

merupakan basis kepuasan dan kesukaan terhadap merek. Menurut (Oli 2010) 

mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 
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membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan sangat 

kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan sangat puas. 

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan pelanggan akan sangat puas harapan 

pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari 

kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. Pelanggan yang puas 

akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga dan memberi komentar 

yang baik tentang perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan (Liao et al. 2010) 

yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil kepercayaan pelanggan memiliki 

hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Bila rumah sakit mampu 

meningkatkan harapan atau kebutuhan pelanggan hal ini akan meningkatkan 

kepercayaan pelanggan terhadap rumah sakit. 

Upaya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang 

mudah. Pemenuhan harapan dan kenyataan yang diterima oleh pelanggan 

memberikan nilai positif dari branding yang diberikan rumah sakit terhadap 

pelanggan. Namun bila tidak terpenuhi kepuasan memberikan dampak buruk 

terhadap keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap rumah sakit. 

6.7 Brand Trust : Islamic Expectations Terhadap Brand Loyalty : 

Behavioral Intentions 

Faktor brand knowledge: islamic expectations memiliki subvariabel 

diantaranya brand reliability dan brand intentioni. Berdasarkan hasil uji statistik 

subvariabel brand reliability dan brand intentioni valid untuk mengukur faktor 

brand knowledge: islamic expectations. Variabel brand knowledge: islamic 
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expectations memiliki pengaruh signifikan terhadap brand trust : islamic 

expectations. Nilai positif pada hasil koefisien jalur menunjukkan arah yang 

berbanding lurus yaitu semakin tinggi kepercayaan dan keyakinan, maka semakin 

tinggi pula loyalitas pasien terhadap rumah sakit. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Solayappan and Jayakrishnan 2010) 

yang mendapatkan hasil Pertimbangan memilih merek memiliki tingkat hubungan 

positif yang tinggi dengan referensi merek. Brand image secara signifikan 

mempengaruhi kepuasan pasien. Brand reference, kepuasan pasien dan brand 

image merupakan faktor yang sangat berkontribusi terhadap brand loyalty. brand 

image, brand loyalty dan kepuasan pasien memberikan wawasan yang jelas 

tentang hubungan pelanggan dengan brand rumah sakit. Studi ini juga sejalan 

dengan model kosep yang dikembangkan (Hsu 2009) mencerminkan proses 

pengambilan keputusan untuk memilih kembali sebuah merk. Model ini 

mengintegrasikan urutan sebuah konsep seperti pengetahuan merek, kepercayaan 

merek, dan loyalitas merek. Pengetahuan mengenai destination branding 

selanjutnya ditentukan oleh beberapa bagian penting salah satunya yaitu 

kesadaran merek, citra merek kognitif, dan citra merek afektif.. 

Menurut Sumarwan dalam (Etta Mamang Sangadji & Sopiah 2013) 

kepercayaan adalah kekuatan bahwa sesuatu produk memiliki atribut tertentu. 

Kepercayaan itu sering disebut terkait obyek atribut yaitu kepercayaan konsumen 

tentang kemungkinan adanya hubungan antara sebuah objek dengan atributnya 

yang relevan. Kepercayaan pelanggan sebagai semua pengetahuan yang dimiliki 

oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang dibuat oleh pelanggan tentang obyek, 

atribut, dan manfaatnya. Obyek dapat berupa produk, orang- orang, perusahaan, 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



atau segala sesuatu yang padanya sesorang memiliki kepercayaan dan sikap. 

Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki 

oleh obyek. Kepercayaan yang dipunyai pelanggan terhadap merek, korporasi, 

dan obyek lainnya dalam lingkungan konsumen memiliki beberapa implikasi. 

Brand trust merupakan kemampuan merek untuk dapat dipercaya (brand 

reliability) yang bersumber pada keyakinan pelanggan bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensi baik merek brand intention 

yang didasarkan pada keyakinan pelanggan bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan pelanggan (Delgado 2010). 

Pada dasarnya keterkaitan antar bisnis dan suasana hati seseorang dalam 

mengelola bisnis tidak bisa dipungkiri. Jika hatinya bening, maka bisnis yang 

dijalankan akan bermutu tinggi, memiliki nilai pelayanan yang berkualitas, 

mampu membangun merek yang baik, dan membuat positioning yang bagus di 

benak pelanggannya, dicintai oleh pelanggannya, dan ini akan mendorong 

terjadinya loyalitas konsumen yang berefek positif terhadap pembelian ulang 

dalam jangka panjang. Sebagaimana dalam islam kepercayaan dan kesetian serta 

komitmen diartikan sebagai sesuatu yang bersifat tha’ah yang artinya tunduk dan 

taat pada ketentuan, sedangkan istiqomah merupakan suatu bentuk ketaatan dan 

komitmen terhadap apa yang diyakini (Azam 2017). Hal ini sejalan dengan (Sung 

and Kim 2010) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa brand personality 

dimensi ketulusan menunjukkan efek signifikan untuk brand trust, hal 

menunjukkan bahwa persepsi konsumen tentang karakteristik kepribadian yang 

tulus merek adalah pendahulu penting untuk tingkat kepercayaan merek sehingga 

kosumen memiliki loyalitas tinggi pada merk. 
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Pada loyalitas merek tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk 

dibeli selain merek produk yang sering dibeli. Ketika merek produk itu tidak 

tersedia di toko yang ditujunya, konsumen terus berusaha mencari produk itu 

sampai ke tempat yang jauh sekalipun terdapat dua pendekatan yang digunakan 

untuk mempelajari loyalitas merek. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan 

pengindisian instrumental yang memandang bahwa pembelian yang konsisten 

sepanjang waktu menunjukkan loyalitas merek. Jadi pengukuran bahwa seorang 

konsumen itu loyal atau tidak dilihat dari frekuensi dan konsistensi perilaku 

pembeliannya terhadap suatu merek. Pendekatan yang kedua didasarkan pada 

teori kognitif menurut pendekatan ini, loyalitas menyatakan bahwa komitmen 

terhadap merek yang mungkin tidak hanya direfleksikan oleh perilaku pembelian 

yang terus- menerus. Pendekatan behavioral menekankan bahwa loyalitas 

dibentuk oleh perilaku. Oleh karena itu perilaku pembelian ulang adalah loyalitas 

sementara pendekatan kognitif memandang bahwa loyalitas merek merupakan 

fungsi dari proses psikologi. Perilaku konsumen sebagai bagian dari kegiatan 

manusia akan selalu berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dan sosial 

dimana ia berada. Namun perilaku konsumen yang diharapkan tetap terus ada bagi 

perusahaan adalah loyalitas. Loyalitas berarti pelanggan terus melakukan 

pembelian secara berkala. 

6.8 Temuan Penelitian 

Berdasarkan  keseluruhan pengujian hipotesis, maka dapat diketahui jalur 

signifikansi pengembangan Model Brand Loyalty berbasis islami berdasarkan 

Theory of Destination Branding, yaitu variabel Brand Knowledge: Islamic 

Awarenes berpengaruh terhadap variabel Brand Knowlegde : Islamic Cognitive, 
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Brand Knowledge : Islamic Affektive dan Brand Trust : Islamic Expectations, 

variabel Brand Knowlegde : Islamic Cognitive berpengaruh terhadap variabel 

Brand Knowledge : Islamic Affektive dan Brand Trust : Islamic Expectations, 

variabel Brand Knowledge : Islamic Affektiv berpengaruh terhadap Brand Trust : 

Islamic Expectations dan Brand Trust : Islamic Expectations berpengaruh 

terhadap variabel Brand Loyalty : Behavioral Intentions. Berdasarkan hasil 

temuan penelitian, pengembangan Model Brand Loyalty berbasis islami 

berdasarkan Theory of Destination Branding. 

Tabel 6.1 Pengembangan Model Brand Loyalty berbasis islami berdasarkan 
Theory of Destination Branding untuk meningkatkan loyalitas pasien 
di rumah sakit. 

No Struktur Standar Hasil Yang Dikembangkan 
1. Memberikan 

pelayanan 
yang bernilai 
islami 

1. Memiliki 
SDM yang 
kompeten  

2. Fasilitas yang 
mendukung 
pelayanan 
islami 

3. Pelayanan 
yang 
diberikan 
sesuai SPO  

4. Ada evaluasi 
yang 
terjadwal 

1. Perawat mempunyai 
kompetensi sesuai unitnya. 

2. Kredensial dan re-kredensial 
dilakukan secara rutin. 

3. Didukung dengan fasilitas 
rumah sakit yang terkini sesuai 
dengan nilai- nilai islami dalam 
memberikan pelayanan. 

4. Melakukan sosialisasi tentang 
branding image RSI Masyithoh 
sebagai pemberi pelayanan 
kesehatan yang islami. 

5. Penilaian kinerja yang 
terjadwal. 

6. Supervisi yang terjadwal. 
2. Meningkatkan 

loyalitas 
pasien 

Menarik pasien 
kembali ke rumah 
sakit jika 
memerlukan 

1. Melakukan upaya untuk 
mempercepat pelayanan dan 
mengurangi waktu tunggu 
pelayanan.  

2. Rumah sakit perlu  
mempermudah prosedur 
pelayanan pasien meskipun 
penjaminnya BPJS 

3. Rumah sakit perlu menyediakan 
tempat dan sarana untuk pasien 
komplain, saran atau kritik dari 
pasien. 
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Gambar 6.1 Temuan Pengembangan Model Brand Loyalty berdasarkan Theory 
of Destination Branding di Rumah Sakit 

 

Temuan pada penelitian pengembangan model loyalitas jasa pelayanan 

keperawatan berdasarkan Theory of Destination Branding adalah Brand Loyalty : 

Behavioral Intentions  terdiri dari:  Retention ( kesetiaan dalam pembelian 

produk ) Wilingnes to corporate (kesediaan memberikan masukan kepada 

perusahaan). Brand Loyalty : Behavioral Intentions dibentuk oleh  Brand Trust : 

Islamic Expectations dimana hal ini terdiri dari: Brand Reliabitity (merupakan 

kehandalan suatu merek yang bersumber pada keyakinan pelanggan bahwa merek 

tersebut dapat memenuhi nilai yang telah dijanjikan oleh perusahaan atau dengan 

kata lain persepsi bahwa merek tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

Brand Knowledge : 
Islamic Affektive 
1.  Kepuasan 
2.  Kesukaan 
 

Brand Knowledge: 
Islamic Awarenes 
1. Profesional 
2. Ramah 
3. Istiqomah 
4. Sabar 
5. Ikhlas 
 

Brand Trust : 
Islamic 
Expectations 
1. Brand 

Reliabitity 
2. Brand 

intention 
 

Brand Knowlegde : 
Islamic Cognitive 

Pengetahuan tentang: 
1. Harga 
2. Kualitas 
 

Brand Loyalty : 
Behavioral 
Intentions 
1. Retention  
2. Willingness to 
corporate  
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memberikan kepuasan bagi pelanggan) dan  Brand intention ( meyakinkan 

pelanggan bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan pelanggan 

ketika masalah dalam konsumsi produk muncul secara tidak terduga. Sedangkan 

Brand Trust : Islamic Expectations dibentuk oleh beberapa set konsep teori 

yaitu: 1. Brand Knowlegde : Islamic Cognitive merupakan basis informasi yang 

dimiliki hanya menunjuk pada satu merek yang fokal yang lebih superior dalam 

hal harga merupakan  salah satu variabel penting dalam pemasaran dimana dapat 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan karena berbagai alasan 

dan pertimbangan dan kualitas  menurut (Nasution 2011) kualitas adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 2. Brand Knowledge : Islamic Affektive 

berkaitan dengan sikap merupakan basis kepuasan  menurut (Oli 2010) 

mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya dan 

kesukaan terhadap merek. 3. Brand Knowledge: Islamic Awarenes yaitu 

kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa 

suatu merek termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Dalam hal ini 

kepampuan pasien mengingat pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit islam 

yang mempunyai ciri-ciri islaminya menurut ( Widarti 2010) implementasi islam 

dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa karakteristik yaitu : profesional 

bekerja dengan cerdas dan dilandaskan ilmu, ramah yaitu bekerja dengan muka 

cerah, senyum, komunikasi yang baik dan sikap yang menyejukkan, istiqomah 

yaitu bekerja sungguh-sungguh konsisten dan berkomitmen tinggi, sabar bekerja 

dengan tenang tidak tergesa-gesa tapi cepat, ikhlas menerima apa danya 
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menghargai sikap positif dan negatif pasien bekerja semata-mata mencari ridho 

Allah. Mengacu pada analisis penelitian dan kegiatan FGD dengan penyedia 

layanan serta FGD dengan pakar, yaitu : 

1. Kontribusi teoritis 

Memberikan pemahaman tentang ilmu keperawatan khususnya tentang 

pelayanan keperawatan berbasis islami yang berkualitas hingga mampu 

menciptakan loyalitas klien. Pengembangan ilmu keperawatan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan perawat yang memiliki peran dalam peningkatan dan 

pengembangan profesionalitas tenaga keperawatan. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu keperawatan sebagai evidence 

based practice. Selain itu sebagai masukan bahan kajian dalam pendidikan 

keperawatan dalam peningkatan sumber daya keperawatan yang unggul dan 

berkompeten sehingga dalam tahap akademik pendidikan keperawatan mahasiswa 

telah mendapatkan bekal teori service quality, satisfaction dan customer loyalty. 

2. Kontribusi praktis 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan anatara lain : 

a. Membentuk ekspektasi pelanggan melalui kegiatan sosialisai branding, 

kegiatan promosi eksternal, menyediakan kebutuhan pelanggan, dan aktif 

melakukan audiensi dengan mengundang perwakilan pelanggan untuk 

berdialog, serta menjaga pengalaman pelanggan tetap baik selama 

menggunakan layanan. 

b. Memberikan layanan yang berkualitas dengan menyiapkan perawat yang 
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kompeten di bidangnya sesuai dengan unit tugas, rutin melakukan 

kredensialing perawat, menyediakan fasilitas yang mendukung pelayanan, 

dan melakukan supervisi dan evaluasi secara rutin. 

c. Membentuk loyalitas pelanggan melalui internal komunikasi dari pelanggan 

lama untuk menarik pelanggan baru, melibatkan pelanggan dalam usaha 

perbaikan rumah sakit melalui kritik dan saran. 

6.9 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kurang optimalnya pendampingan 

peneliti saat pengisian kuesioner oleh responden karena beberapa responden 

mengisi kuesioner pada waktu yang bersamaan. Beberapa responden 

mendapatkan intervensi dari responden lain yang telah mengisi kuesioner 

sebelumnya sehingga jawaban yang diberikan dikhawatirkan bukan jawaban yang 

sesungguhnya dirasakan oleh responden. 
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan: 

1. Brand Knowledge: Islamic Awareness yang meliputi profesional, ramah, 

istiqomah, sabar dan ikhlas dapat membangun Brand Knowledge: 

Islamic Cognitive. 

2. Brand Knowledge: Islamic Awareness yang baik akan membentuk 

kepuasan dan kesukaan pasien terhadap rumah sakit. 

3. Pelayanan profesional, ramah, istiqomah, sabar dan ikhlas akan 

membangun Brand Trust: Islamic Expectations.  

4. Brand Knowledge: Islamic Cognitive yang terdiri dari pengetahuan 

pasien tentang harga dan kualitas yang ada di rumah sakit yang baik akan 

mempengaruhi kepuasan dan kesukaan pasien terhadap pelayanan rumah 

sakit. 

5.  Brand Knowledge: Islamic Cognitive yang terdiri dari pengetahuan 

pasien tentang harga dan kualitas yang ada di rumah sakit akan 

membangun kepercayaan pasien. 

6. Kepuasan dan kesukaan pasien  akan membangun kepercayaan pasien. 

7. Kepercayaan pasien terhadap rumah sakit  akan membangun loyalitas 

pasien dimana Brand Loyalty: Behavioral Intentions terdiri dari retention 

dan willingness to corporate. 
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7.2 Saran 

1. Rumah Sakit 

Pihak Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

dengan membentuk ekspektasi mereka melalui kegiatan sosialisai branding, 

kegiatan promosi eksternal, menyediakan kebutuhan pelanggan, dan aktif 

melakukan audiensi dengan mengundang perwakilan pelanggan untuk 

berdialog, serta menjaga pengalaman pelanggan tetap baik selama 

menggunakan layanan. Selain itu, pihak rumah sakit perlu meningkatkan 

sikap dan kemampuan SDM khususnya perawat melalui pelatihan seperti 

pelatihan pelayanan kesehatan yang berbasis islami, pelatihan nilai- nilai 

islam dalam pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan sikap pelayanan  

yang berbasis islami. Disisi lain penerapan sistem reward dan punishment 

sehingga bisa meningkatkan sikap dan kemampuan  yang akan memberikan 

dampak peningkatan kualitas pelayanan islami yang diberikan oleh SDM. 

2. Perawat 

Perawat diharapkan dapat menggunakan modul dari hasil penelitian ini 

sebagai referensi untuk berperan aktif dalam peningkatan layanan 

keperawatan yang profesional, ramah, istiqomah, sabar, serta ikhlas. 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait 

kepuasan dan loyalitas pelanggan secara keseluruhan aspek pelayanan 

terkait medis maupun non medis dalam penelitian kualitatif untuk melihat 

lebih dekat dan lebih subyektif apa yang sebenarnya diinginkan dan 

dibutuhkan oleh pelanggan. 
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Lampiran 9 : Lembar Penjelasan Menjadi Responden Penelitian  
 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama   : Sofia Mayasari 
NIM   : 131614153009 
Program Studi  : Mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan     
                       Universitas Airlangga. 
Pembimbing  : Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes. 

           Chandra Panji Asmoro,S.Kep,Ns.,M.Kep. 
Saat ini sedang melakukan penelitian dengan: 
Judul Penelitian  
Pengembangan Model Brand Loyalty  Berbasis Islami terhadap Loyalitas Pasien 
di Rumah Sakit 
Tujuan   
Menyusun pengembangan model loyalitas pasien berbasis islami di Ruang Rawat 
Inap RSI Masyithoh Bangil.  
Perlakuan yang diterapkan pada subyek 
Penelitian ini merupakan penelitian survei explanasi deskripsi sehingga tidak ada 
perlakuan apapun untuk objek. Subyek hanya terlibat sebagai responden yang 
akan diberikan pertanyaan terkait kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner 
tentang kualitas pelayanan, kepuasan, kesukaan dan loyalitas.  
Penjelasan Perlakuan 
Subyek yang terlibat sebagai responden sebelum mengisi kuesioner responden 
mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari peneliti tentang penelitian yang akan 
dilakukan kemudian responden mengisi lembar persetujuan untuk menjadi 
responden baru setelah itu responden mengisi beberapa kuesioner. Waktu yang 
digunakan untuk mengisi kuesioner penelitian ini 15-30 menit setiap subyek dan 
dapat diisi saat berada di ruang rawat inap setelah pelayanan. 
Prosedur Penelitian 
Peneliti mengajukan surat izin penelitian yang disertai proposal penelitian ke RSI 
Masyithoh Bangil dan RSI Siti Hajar Sidoarjo setelah mendapatkan ijin penelitian 
peneliti mulai memilih responden dan memberikan penjelasan tentang penelitian. 
Setelah responden menyetujui maka responden mengisi beberapa pertanyaan.  
Waktu dan Tempat Observasi 
Penelitian dilakukan pada minggu pertama di bulan Maret 2018 sampai dengan 
minggu terakhir di bulan Maret 2018. Penelitian dilakukan di Unit Rawat Inap 
RSI Masyithoh Bangil dan RSI Siti Hajar Sidoarjo. 
Manfaat  
Sebagai masukan untuk meningkatkan loyalitas berbasis Islami terhadap Loyalitas 
Pasien di Rumah Sakit. Responden dapat memberikan masukan serta harapan – 
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harapan terkait pelayanan di rumah sakit sehingga masukan yang diberikan untuk 
memperbaiki pelayanan yang akhirnya kepuasan dan loyalitas  pasien bisa 
tercapai serta pasien dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru tentang 
kepuasan dan loyalitas. 
Bahaya Potensial 
Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 
penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 
hanya meminta responden mengisi kuesioner penelitian. 
Hak untuk undur diri 
Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 
untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimnbulkan konsekuensi yang 
merugikan responden. 
Adanya insentif untuk subyek 
Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela, sehingga tidak ada 
insentif berupa uang yang akan diberikan kepada responden. 
Privacy/Rahasia 
Semua data yang diperoleh akan dirahasiakan tanpa nama, dokumen ini akan 
disimpan pada lokasi yang aman. Data hanya disajikan untuk penelitian dan 
pengembangan ilmu keperawatan. 
Informasi tambahan 
Contact person Sofia Mayasari : 081803157858 ( untuk keperluan penelitian dapat 
dihubungi pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00-16.00 WIB), peneliti berada di 
Ruang  Perawat Rawat Inap Ruang Shofa Bangil. 
Demikian penjelasan ini disampaikan. Saya berharap Saudara bersedia menjadi 
responden dalam penelitian ini. Atas kesediannya saya sampaikan terimakasih. 
 

       Bangil,........................2018 
Yang Menerima Penjelasan    Peneliti 
(.........................................)         (Sofia Mayasari) 

Saksi 
 

(.............................................) 
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Lampiran 10 Surat Permohonan Menjadi Responden 
 

PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 
 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir di Program Studi 

Magister Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, maka saya: 

Nama  : Sofia Mayasari 

NIM : 131614153009 

Akan melakukan penelitian dengan judul " Pengembangan Model Brand Loyalty  
Berbasis Islami terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit". Untuk keperluan 

di atas, saya mohon kesediaannya untuk mengisi lembar kuesioner yang telah saya 

persiapkan sesuai dengan kondisi anda yang sebenarnya dan saya akan menjamin 

kerahasiaan pendapat yang telah anda berikan. Informasi yang anda berikan hanya 

akan dipergunakan dalam mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 

digunakan untuk hal yang lain. 

Sebagai bukti kesediaan menjadi responden dalam penelitian ini, saya 

mohon anda untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah disediakan. 

Partisipasi anda mengisi formulir ini sangat saya hargai, dan atas perhatian serta 

kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 

Surabaya,                  2018 

 

 

Sofia Mayasari 

131614153009 
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 Lampiran 11 Lembar Persetujuan Menjadi Responden Penelitian 
 
 

INFORMED CONSENT 
(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : ...................................................................... 
Umur  : ...................................................................... 
Jenis Kelamin : ...................................................................... 
Pekerjaan : ...................................................................... 
Alamat  : ...................................................................... 
Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 
Penelitian yang berjudul “Model Peningkatan Brand Loyalty  Berbasis Islami 
terhadap Loyalitas Pasien di Rumah Sakit”.  

1. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 
2. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 
3. Bahaya yang akan timbul 
4. Prosedur Penelitian 

Mendapatkan kesempatan untuk diberi pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 
bersedia *) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 
kesadaran serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat denan 
sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 
       Bangil, ...............2018 
     Peneliti,       Responden, 
 
Sofia Mayasari     ...................................... 
 

Saksi, 
 

...................................... 
*) Coret salah satu 
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Lampiran 12 Kuesioner Data Demografi 
 
 
 
       Kode Responden 
Nama  : 
Alamat  : 
   Data Demografi 
Petunjuk Pengisian : 
Berikan tanda  (√) pada kotak jawaban yang menurut anda paling benar, 
tepat, dan sesuai ( kami menjamin jawaban yang anda berikan akan sangat 
dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja). 

1. Jenis Kelamin : 
Pria                                Wanita 

2. Usia anda saat ini : 
20-25 tahun     > 65 tahun 
25-60 tahun      

3. Pendidikan terakhir : 
SD      SMA/SMEA/STM 
SMP      Perguruan Tinggi 

4. Pekerjaan anda saat ini : 
Petani     PNS 
Wiraswasta     Tidak Bekerja 
Karyawan Swasta    Lain-lain 

5. Sudah berapa kali anda datang berobat ke Rumah Sakit Masyithoh Bangil 
1x      3x 
2x      Lebih dari 3x 
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Lampiran 13 Kuesioner Penelitian 
 

Kuesioner Brand Knowledge: Islamic Awarenes, Brand Knowlegde :  
Islamic Cognitive, Brand Knowledge : Islamic Affektive, Brand Trust : 
Islamic Expectations dan Brand Loyalty : Behavioral Intentions 

Petunjuk Pengisian : 
Berikan tanda  (√) pada kotak jawaban yang menurut anda paling benar, 
tepat, dan sesuai ( kami menjamin jawaban yang anda berikan akan sangat 
dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja). 

1. Tidak Setuju : 0 
2. Kurang Setuju : 1 
3. Setuju  : 2 
4. Sangat Setuju : 3 

NO PERTANYAAN TS KS S SS 
Brand Knowledge: Islamic Awarenes 

Profesional 
1. Perawat mengetahui cara melakukan injeksi, 

memasang infus sesuai SPO 
    

2. Perawat penuh percaya diri dalam melakukan 
tindakan dihadapan pasien 

    

3. Perawat menunjukkan pengetahuan dan 
kemampuan profesional 

    

4. Perawat mampu menggunakan peralatan dengan 
baik 

    

5. Perawat memberikan informasi dengan penuh 
keyakinan 

    

Ramah 
6. Perawat berbicara dengan penuh perhatian     
7. Perawat menunjukkan perhatian kepada pasien 

(menanyakan keadaan/keluhan yang dirasakan 
pasien setiap menemui pasien) 

    

8. Perawat mengucapkan salam 
“ Assalamu’alaikum” dengan ramah ketika 
menemui pasien 

    

9. Perawat membaca basmalah ketika akan 
melakukan tindakan 

    

10. Perawat membaca hamdalah ketika selesai 
melakukan tindakan 

    

11 Perawat menyapa pasien dengan nama 
panggilan yang disukai 
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NO PERTANYAAN TS KS S SS 
Amanah 

12. Perawat memberikan pengobatan/perawatan 
secara tepat waktu 

    

13. Perawat mengingatkan waktu sholat     
14. Perawat membantu menyiapkan sholat pada 

pasien yang tidak mampu 
    

15. Tindakan yang bersifat privacy ( membuka 
aurat) dilakukan oleh perawat yang sesuai 
dengan jenis kelamin pasien misalnya perawat 
wanita merawat pasien wanita  

    

16. Perawat merespon dengan cepat panggilan 
pasien 

    

Istiqomah 
17. Perawat tampak semangat dalam merawat 

pasien 
    

18. Perawat memberikan instruksi dan mengajari 
pasien (tentang penyakitnya, apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan 
untuk menjaga kesehatan pasien) 

    

19. Perawat menemui pasien selama dinas baik 
dibutuhkan ataupun tidak minimal 2x selama 
dinas 

    

20. Perawat menggunakan pakaian yang menutup 
aurat selama merawat pasien 

    

Sabar 
21. Perawat sabar dalam merawat pasien     
22. Perawat meluangkan waktu bersama pasien     
23. Perawat memberikan dukungan kepada pasien 

(memberikan motivasi kepada pasien agar cepat 
sembuh, memberikan pujian ketika pasien 
mampu melakukan perawatan mandiri) 

    

24. Perawat mendengarkan keluhan pasien dengan 
seksama 

    

25. Perawat tidak membentak atau memarahi pasien     
Ikhlas 

26. Perawat mendengarkan keluhan, perasaan dan 
masukan pasien dengan penuh perhatian 

    

27. Perawat menunjukkan empaty dalam 
mengidentifikasi masalah pasien 

    

28. Perawat melayani pasien sebagai seorang     
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individual ( menghormati hak-hak pasien, 
menghargai keinginan pasien, memberikan 
kesempatan untuk istirahat. 

Brand Knowlegde :  Islamic Cognitive 
Harga 

29. Saya mempunyai pengetahuan mengenai harga 
pelayanan yang ada di rumah sakit 

    

30. Pada awal pendaftaran pasien, petugas 
memberikan penjelasan tentang besaran tarif 
kamar dan tarif - tarif pelayanan lainnya kepada  
keluarga pasien. 

    

31. Rumah Sakit tidak menarik uang muka 
pelayanan 

    

32. Harga dari pelayanan yang ada di rumah sakit 
terjangkau, wajar, sesuai harapan dan tidak 
melampaui tarif dari rumah sakit swasta yang 
lainnya. 
 
 
 

    

Kualitas Pelayanan Keperawatan Islami 
Harapan 
Pelanggan 

NO PERTANYAAN Yang Diterima 
Pelanggan 

TS KS S SS TS KS S SS 
Tangitabels 

    33. Rumah sakit memiliki peralatan 
perawatan dan pemeriksaan 
yang terkini (up to date) 

    

    34. Fasilitas fisik rumah sakit harus 
terlihat menarik perhatian 
pelanggan 

    

    35. Para perawat harus 
berpenampilan menarik dan 
berpakaian rapi dan menutup 
aurat 

    

    36. Fasilitas fisik yang disediakan 
harus sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan 

    

    37. Fasilitas fisik mempunyai unsur-
unsur islami seperti ada fasilitas 
mushollah, ada tanda arah kiblat 
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dll. 
    38. Lingkungan rumah sakit bersih 

dan  nyaman serta bebas dari 
najis. 

    

    39. Sudah diterapkan pemisahan 
ruang perawatan khusus laki- 
laki dan perempuan 

    

    40. Pemisahan petugas pelayanan 
khusus untuk laki- laki dan 
perempuan. 

    

Reliability 
    41. Ketika perawat berjanji untuk 

membantu keperluan saudara/ 
saudari di rumah sakit dalam 
waktu tertentu, mereka 
melakukannya dengan tepat 
waktu. 

    

    42. Saat saudara/saudari mengalami 
kesulitan, perawat bersimpati 
dan menenangkan anda. 

    

    43. Rumah sakit harus bisa 
diandalkan tiap kali 
saudara/saudari memerlukan 
pertolongan 

    

    44. Pasien  harus dilayani sesuai 
waktu yang dijanjikan dan tidak 
tertunda-tunda 

    

    45. Rumah sakit harus menjaga 
keakuratan dan kerahasiaan 
data-data pasien yang berobat 

    

Assurance 
    46. Pasien harus dapat mempercayai 

perawat di Rumah Sakit 
    

    47. Pasien  harus merasa aman 
ketika berinteraksi dengan 
perawat di Rumah Sakit 

    

    48. Para perawat dan petugas 
layanan harus bersikap sopan 

    

    49. Perawat dan petugas layanan 
harus mendapatkan fasilitas 
yang baik dari Rumah Sakit 
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untuk membantu pekerjaan 
mereka, seperti tersedianya 
peralatan pemeriksaan dan alat 
kantor 

Empaty 
    50. Rumah sakit tidak harus 

memberikan perhatian khusus 
pada setiap pasien secara 
personal terkait kondisi 
kesehatan pasien 

    

    51. Pasien tidak bisa mengharapkan 
perawat mengetahui apa yang 
dibutuhkan pasien. 

    

    52. Rumah Sakit tidak harus 
memiliki jam operasional kerja 
yang tepat dan menyesuaikan 
dengan semua pasien 

    

    53. Perawat di rumah sakit harus 
memberi tahu pasien secara 
jelas bila pemeriksaan dan 
prosedurnya akan dilakukan 

    

 
 

   54. Masuk akal jika pasien 
mengharapkan pelayanan yang 
cepat dan tanggap dari Rumah 
Sakit 

    
 
 
 
 
 
 

 

Brand Knowledge : Islamic Affektive 
Kepuasan 

NO PERTANYAAN TS KS S SS 
55. Saya puas karena layanan yang diberikan sesuai 

dengan harapan saya 
    

56. Saya puas dengan layanan yang diberikan 
karena sudah sesuai standar 

    

Kesukaan 
57. Saya tertarik terhadap seluruh pelayanan yang 

ada di rumah sakit ini 
    

58 Rumah sakit ini  merupakan rumah sakit yang 
mempunyai pelayanan keperawatan berbasis 
islami 
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59. Saya sering menggunakan  pelayanan yang ada 
di rumah sakit ini jika saya membutuhkannya. 

    

Brand Trust : Islamic Expectations 
Brand Reliabitity 

60. Saya percaya kepada rumah sakit sebagai rumah 
sakit islam yang saya gunakan jika saya 
membutuhkan pelayanan kesehatan 

    

61. Pelayanan yang ada di rumah sakit sesuai 
dengan kebutuhan saya 

    

62. Secara keseluruhan saya puas terhadap 
pelayanan rumah sakit ini. 

    

Brand Intention 
63. Rumah sakit dapat saya andalkan kapanpun jika 

saya membutuhkan pelayanan kesehatan 
    

64. Selama menggunakan pelayanan rumah sakit 
tidak pernah ada masalah yang saya alami 

    

65. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang 
memberikan pelayanan dengan aman karena 
Rumah Sakit sudah terakreditasi. 

    

Brand Loyalty : Behavioral Intentions 
66. Saya akan kembali berobat ke rumah sakit ini     
67. Saya tidak ada gambaran berobat ke rumah sakit 

lain 
    

68. Saya akan tetap kembali berobat ke rumah sakit 
ini meskipun tarifnya naik 

    

69. Saya akan memberikan masukan bila saya 
kecewa terhadap layanan rumah sakit 

    

70. Saya akan merekomendasikan pada orang lain 
untuk berobat ke rumah sakit ini 
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Lampiran 14 : Undangan Focus Group Discussion 
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Lampiran 15 : SAK Focus Group Discussion 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 
 

Pokok bahasan : Focus group discussion  (FGD) peningkatan loyalitas pasien di    

                            rumah sakit berbasis islami 

Sasaran  : Manager keperawatan, supervisor keperawatan, kepala ruangan,   

                            perawat 

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Graha RSI Masyithoh Bangil. 

Hari/ tanggal : Rabu, 18 April 2018 

Waktu : 60 menit 

 

1. Tujuan 

1) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah melaksanakan FGD didapatkan solusi sebagai dasar menyusun 

rekomendasi untuk meningkatkan loyalitas pasien melalui 

pembentukan Brand Knowledge: Islamic Awarenes, Brand Knowlegde :  

Islamic Cognitive, Brand Knowledge : Islamic Affektive, Brand Trust : 

Islamic Expectations. 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

a. Setelah mengikuti kegiatan FGD, Manager keperawatan, supervisor 

keperawatan, kepala ruangan, perawat dapat: 

a. Menjelaskan faktor Brand Knowledge: Islamic Awarenes, Brand 

Knowlegde :  Islamic Cognitive, Brand Knowledge : Islamic Affektive, 

Brand Trust : Islamic Expectations yang mempengaruhi loyalitas pasien. 

b. Menguraikan isu strategi yang diangkat 

c. Memberikan solusi dalam meningkatkan loyalitas pasien. 

2. Materi 

terlampir 

3. Metode 

Focus group discussion (FGD). 
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4. Media 

power point, LCD, dan handout 

5. Kegiatan 

No Tahap dan 
Waktu 

Kegiatan dan fasilitator Kegiatan peserta 

1 Pembukaan 
5 menit 

Membuka kegiatan dengan 
mengucapkan salam 
Memperkenalkan diri dan 
menjelaskan tujuan pertemuan 
Menjelaskan mekanisme 
diskusi, dan membuat 
kesepakatan/ kontrak waktu 

Menjawab salam 
 
 
Mendengarkan, 
memperhatikan, 
bertanya 
Memperhatikan, 
meyetujui kontrak 
waktu yang disepakati 

 Diskusi 
50 menit 

Menyampaikan masalah yang 
dikemukakan 
Menanyakan dan klarifikasi 
tentang loyalitas pasien selama 
ini 
Menanyakan dan klarifikasi 
kendala/ masalah dan solusi 
dalam membentuk loyalitas 
pasien 
Memberikan reward atas 
kerjasama dari peserta 

Mendengarkan dan 
memperhatikan 
Menjawab dengan 
jujur dan penuh 
antusias 
Menjawab pertanyaan 
dengan jujur 
 
 
Mendengarkan 

3 Penutup  
5 menit 

Menyimpulkan hasil diskusi 
 
Mengucapkan terima kasih 
Mengucapkan salam penutup 

Mendengarkan dan 
menanggapi 
Mendengarkan, 
menjawab salam 

 

6. Evaluasi 

1) Evaluasi struktur 

a. Sasaran hadir sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Media yang dibutuhkan sudah siap 

2) Evaluasi proses 

a. Sasaran antusisas dengan kegiatan yang dilakukan 

b. Peserta ikut berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengajukan dan 

menjawab pertanyaaan dengan semangat 

c. Seluruh peserta mengikuti kegiatan sampai selesai 
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3) Evaluasi hasil  

b. Sasaran dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam 

diskusi oleh fasilitator. 

c. Mendapatkan rekomendasi mengenai Brand Knowledge: Islamic 

Awarenes, Brand Knowlegde :  Islamic Cognitive, Brand Knowledge : 

Islamic Affektive, Brand Trust : Islamic Expectations sebagai upaya 

meningkatkan loyalitas pasien. 
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Lampiran 16. Panduan Diskusi 
 

PANDUAN DISKUSI 
 

Topik :   Focus group discussion (FGD) menetapkan rekomendasi model  

      peningkatan loyalitas pasien di rumah sakit berbasis islami  sebagai    

                upaya  meningkatkan loyalitas pasien. 

Tempat :  Ruang Rapat  Lantai II Graha RSI Masyithoh Bangil. 

 

I. Pendahuluan 

Loyalitas  adalah sesuatu yang terbentuk dari berbagai tahapan 

pembelajaran yang didapat oleh pelanggan dalam pertukaran yang terjadi antara 

pelanggan dan penyedia produk atau jasa (Tjiptono & Chandra 2011). Untuk 

mendapatkan loyalitas konsumen, perusahaan tidak hanya mengandalkan nilai dan 

merek, seperti yang diterapkan pada pemasaran konvensional. Pada masa 

sekarang diperlukan perlakuan yang lebih atau disebut kebutuhan unik, perbedaan 

kebutuhan antara konsumen yang satu dengan lain. Loyalitas pelanggan sangat 

menentukan apakah seorang pelanggan akan kembali atau tidak dan apakah 

mereka akan merekomendasikan kepada orang lain untuk memakainya atau tidak. 

Berbagai penelitian disebutkan Rumah Sakit sebagai penyedia layanan 

kesehatan memiliki karakteristik sebagai organisasi pelayanan dengan tingkat 

kepercayaan  rendah yang pada umumnya kualitas pelayanannya sulit dibuktikan 

sampai pelanggan ataupun pasien mengunjungi dan mendapatkan layanan 

pelayanan rumah sakit tersebut. Lebih dari itu kualitas penyampaian pelayanan 

kepada pelanggan mungkin berbeda setiap kali mereka mendatangi kembali 

rumah sakit tertentu, sehingga mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Salah satu 

kemungkinan penyebab terjadinya penurunan loyalitas adalah pasien yang pernah 

dirawat merasa kurang puas kemudian memutuskan tidak akan menggunakan jasa 

pelayanannya lagi baik bagi dirinya maupun keluarganya atau mereka juga 

mengeluhkan ketidakpuasannya tersebut kepada orang lain yang akhirnya 

membentuk  persepsi   orang  lain tersebut  terhadap   pelayanan (Laksono, 2008). 

. 
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Mutu pelayanan keperawatan merupakan faktor yang paling penting 

untuk membentuk kepercayaan pelanggan atau pasien kepada layanan kesehatan 

sehingga tercipta loyalitas mereka (Atmaja 2008). Sebuah jurnal penelitian 

(Nasrulloh 2015) dengan judul “Islamic Branding, Religius dan keputusan 

konsumen terhadap produk “  hasil penelitian menyebutkan bahwa Islamic 

branding berpengaruh signifikan terhadap konsumen untuk membeli sebuah 

produk. Sehingga upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan adalah 

dengan menerapkan asuhan keperawatan islami  dimana bertujuan memberikan 

pelayanan keperawatan melebihi harapan klien dengan menggunakan kaidah 

Islam berdasarkan Al-quran dan Hadits dalam menerapkan akhlak pribadi muslim, 

landasan kerja dan perilaku muslim serta penampilan dan ciri khas seorang 

perawat muslim (Martono & Harjito 2007) merupakan hal yang tepat untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam jurnal penelitian yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Jasa  Perspektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan (Fitria & Ririn 2015)  disebutkan juga bahwa hasil dari kualitas jasa 

perspektif islam berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang 

nantinya mempengaruhi secara signifikan loyalitas pelanggan. 

 

II. Tujuan diskusi 

Menetapkan rekomendasi model  peningkatan loyalitas pasien di rumah sakit 

berbasis islami  sebagai  upaya  meningkatkan loyalitas pasien. 

 

III. Langkah-langkah diskusi 

1. Menyampaikan masalah yang ditemukan 

2. Menanyakan loyalitas pasien yang selama ini 

3. Menanyakan kendala/ masalah yang dihadapi dalam meningkatkan 

loyalitas pasien. 

4. Menanyakan loyalitas pasien di rumah sakit berbasis islami  sebagai  

upaya  meningkatkan loyalitas pasien. 
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IV. Daftar pertanyaan yang akan diajukan  

1. Faktor Brand Knowledge: Islamic Awarenes yang mempengaruhi  

loyalitas pasien.  

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor kemampuan pasien 

mengingat  RSI Masyithoh sebagai rumah sakit islam  (profesional, ramah, 

amanah, istiqomah, sabar dan ikhlas) dengan   loyalitas pasien?.  

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

2. Faktor Brand Knowlegde :  Islamic Cognitive dengan  loyalitas pasien.  

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor informasi yang dimiliki 

pasien hanya menunjuk pada RSI Masyithoh Bangil (harga, kualitas) 

dengan  loyalitas pasien?.  

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

3. Faktor Brand Knowledge : Islamic Affektive,yang mempengaruhi  loyalitas 

pasien. 

Pertanyaan:  

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor tanggapan dan evaluasi 

setelah menerima pelayanan di RSI Masyithoh (kepuasan dan kesukaan) 

dengan loyalitas pasien? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 

4. Faktor Brand Trust : Islamic Expectations yang mempengaruhi  loyalitas 

pasien.  

Pertanyaan: 

Apa saja masalah yang anda ketahui terkait faktor kepercayaan  

(kehandalan dan keyakinan) dengan loyalitas pasien? 

Apa penyebab masalah tersebut? 

Apa solusi dari permasalahan tersebut? 
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V. Evaluasi 

1. Evaluasi struktur  

Persiapan  sasaran dan persiapan peralatan 

2. Evaluasi proses 

Keaktifan peserta selama jalannya diskusi 

3. Evaluasi hasil 

Sasaran menjawab pertanyaan dan merumuskan serta menetapkan model 

peningkatan loyalitas pasien di rumah sakit berbasis islami  sebagai   

upaya  meningkatkan loyalitas pasien. 
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Lampiran 17. Daftar Hadir Focus Group Discussion 
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Lampiran 18. Foto Dokumentasi  Focus Group Discussion 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



 

Lampiran 19. Foto Dokumentasi  Diskusi Pakar 
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Lampiran  20. Berita Acara Diskusi Pakar  
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Lampiran 21. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.745 .959 52 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 

p1 1.000 .636 .611 .703 .487 .636 .636 -.079 -.233 .278 .491 .155 .344 

p2 .636 1.000 .904 .811 .941 1.000 1.000 .290 .000 .485 .164 .608 .546 

p3 .611 .904 1.000 .819 .840 .904 .904 .276 .065 .559 .189 .520 .445 

p4 .703 .811 .819 1.000 .654 .811 .811 -.077 -.219 .370 .319 .409 .610 

p5 .487 .941 .840 .654 1.000 .941 .941 .280 .036 .429 .066 .556 .429 

p6 .636 1.000 .904 .811 .941 1.000 1.000 .290 .000 .485 .164 .608 .546 

p7 .636 1.000 .904 .811 .941 1.000 1.000 .290 .000 .485 .164 .608 .546 

p8 -.079 .290 .276 -.077 .280 .290 .290 1.000 .621 .635 .276 .366 .124 

p9 -.233 .000 .065 -.219 .036 .000 .000 .621 1.000 .744 .229 .290 .061 

p10 .278 .485 .559 .370 .429 .485 .485 .635 .744 1.000 .559 .624 .451 

p11 .491 .164 .189 .319 .066 .164 .164 .276 .229 .559 1.000 -.020 .230 

p12 .155 .608 .520 .409 .556 .608 .608 .366 .290 .624 -.020 1.000 .547 

p13 .344 .546 .445 .610 .429 .546 .546 .124 .061 .451 .230 .547 1.000 

p14 -.004 .273 .295 -.050 .283 .273 .273 .682 .821 .708 .103 .465 .121 

p15 .323 .373 .377 .414 .373 .373 .373 .173 .297 .392 .377 -.026 .158 

p16 .172 .238 .297 -.154 .269 .238 .238 .788 .737 .679 .297 .266 -.035 

p17 .480 .533 .508 .506 .516 .533 .533 .358 .297 .724 .508 .519 .577 

p18 .725 .613 .568 .633 .435 .613 .613 .400 .354 .750 .705 .393 .528 

p19 .157 .378 .435 .077 .279 .378 .378 .881 .620 .694 .318 .368 .157 

p20 .157 .378 .435 .159 .279 .378 .378 .717 .620 .694 .318 .368 .219 

p21 .287 .181 .186 .288 .061 .181 .181 .366 .539 .689 .743 .143 .306 

p22 .627 .652 .733 .617 .594 .652 .652 .013 .130 .392 .197 .238 .147 

p23 .434 .378 .435 .159 .279 .378 .378 .389 .432 .498 .085 .368 .095 

p24 .434 .378 .435 .159 .279 .378 .378 .389 .432 .498 .085 .368 .095 

p25 .434 .378 .435 .159 .279 .378 .378 .389 .432 .498 .085 .368 .095 

p26 .434 .378 .435 .159 .279 .378 .378 .389 .432 .498 .085 .368 .095 

p27 .172 .238 .297 -.072 .269 .238 .238 .623 .737 .679 .297 .266 .027 

p28 .120 .189 .264 -.077 .229 .189 .189 .597 .695 .681 .381 .322 -.033 

p29 .136 .215 .300 .361 .260 .215 .215 -.199 .000 .149 .141 .068 .117 
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p30 .132 .000 .148 .156 -.121 .000 .000 .104 .079 .228 .271 .109 .072 

p31 .107 .193 .296 .276 .248 .193 .193 -.164 .017 .116 .032 .078 .036 

p32 .335 .177 .221 -.115 .199 .177 .177 .646 .196 .357 .482 .043 -.165 

p33 .011 .023 .150 -.211 .153 .023 .023 .659 .452 .489 .543 -.061 -.174 

p34 .292 -.049 -.129 -.278 -.092 -.049 -.049 .504 .330 .332 .595 -.012 -.152 

p61 .107 .193 .296 .276 .248 .193 .193 -.164 .017 .116 .032 .078 .036 

p62 -.091 .148 .061 -.021 .149 .148 .148 .429 .368 .411 .243 .387 .154 

p63 -.129 .189 .151 .003 .311 .189 .189 .247 .235 .276 .084 .282 .140 

p64 -.030 .102 -.034 -.036 .028 .102 .102 .451 .366 .398 .303 .374 .103 

p65 -.070 .084 .014 -.034 .102 .084 .084 .376 .268 .304 .326 .174 .068 

p66 -.004 .273 .295 -.050 .283 .273 .273 .682 .821 .708 .103 .465 .121 

p67 .323 .373 .377 .414 .373 .373 .373 .173 .297 .392 .377 -.026 .158 

p68 .158 .255 .154 -.010 .237 .255 .255 .503 .045 .130 .224 .104 -.071 

p69 .323 .373 .377 .414 .373 .373 .373 .173 .297 .392 .377 -.026 .158 

p70 .033 .095 -.055 -.072 .013 .095 .095 .457 .265 .284 .297 .266 -.035 

p71 .067 -.036 -.024 .120 -.125 -.036 -.036 .170 .185 .303 .507 .044 .095 

p72 .067 -.036 -.024 .120 -.125 -.036 -.036 .170 .185 .303 .507 .044 .095 

p73 .217 .063 .104 .183 -.085 .063 .063 .183 .126 .307 .416 .200 .014 

p74 -.004 .273 .295 -.050 .283 .273 .273 .682 .821 .708 .103 .465 .121 

p75 -.004 .273 .295 -.050 .283 .273 .273 .682 .821 .708 .103 .465 .121 

p76 .323 .373 .377 .414 .373 .373 .373 .173 .297 .392 .377 -.026 .158 

p77 .323 .373 .377 .414 .373 .373 .373 .173 .297 .392 .377 -.026 .158 

Tot

al 
.432 .629 .646 .433 .578 .629 .629 .645 .592 .861 .525 .536 .363 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 

p1 -.004 .323 .172 .480 .725 .157 .157 .287 .627 .434 .434 .434 .434 

p2 .273 .373 .238 .533 .613 .378 .378 .181 .652 .378 .378 .378 .378 

p3 .295 .377 .297 .508 .568 .435 .435 .186 .733 .435 .435 .435 .435 

p4 -.050 .414 -.154 .506 .633 .077 .159 .288 .617 .159 .159 .159 .159 

p5 .283 .373 .269 .516 .435 .279 .279 .061 .594 .279 .279 .279 .279 

p6 .273 .373 .238 .533 .613 .378 .378 .181 .652 .378 .378 .378 .378 

p7 .273 .373 .238 .533 .613 .378 .378 .181 .652 .378 .378 .378 .378 

p8 .682 .173 .788 .358 .400 .881 .717 .366 .013 .389 .389 .389 .389 

p9 .821 .297 .737 .297 .354 .620 .620 .539 .130 .432 .432 .432 .432 

p10 .708 .392 .679 .724 .750 .694 .694 .689 .392 .498 .498 .498 .498 

p11 .103 .377 .297 .508 .705 .318 .318 .743 .197 .085 .085 .085 .085 

p12 .465 -.026 .266 .519 .393 .368 .368 .143 .238 .368 .368 .368 .368 

p13 .121 .158 -.035 .577 .528 .157 .219 .306 .147 .095 .095 .095 .095 

p14 1.000 .382 .805 .382 .448 .678 .788 .440 .415 .788 .788 .788 .788 
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p15 .382 1.000 .233 .489 .558 .111 .262 .674 .602 .262 .262 .262 .262 

p16 .805 .233 1.000 .385 .472 .818 .683 .365 .279 .683 .683 .683 .683 

p17 .382 .489 .385 1.000 .737 .262 .262 .530 .255 .262 .262 .262 .262 

p18 .448 .558 .472 .737 1.000 .516 .516 .730 .521 .516 .516 .516 .516 

p19 .678 .111 .818 .262 .516 1.000 .866 .427 .246 .598 .598 .598 .598 

p20 .788 .262 .683 .262 .516 .866 1.000 .555 .452 .732 .732 .732 .732 

p21 .440 .674 .365 .530 .730 .427 .555 1.000 .344 .299 .299 .299 .299 

p22 .415 .602 .279 .255 .521 .246 .452 .344 1.000 .657 .657 .657 .657 

p23 .788 .262 .683 .262 .516 .598 .732 .299 .657 1.000 1.000 1.000 1.000 

p24 .788 .262 .683 .262 .516 .598 .732 .299 .657 1.000 1.000 1.000 1.000 

p25 .788 .262 .683 .262 .516 .598 .732 .299 .657 1.000 1.000 1.000 1.000 

p26 .788 .262 .683 .262 .516 .598 .732 .299 .657 1.000 1.000 1.000 1.000 

p27 .916 .385 .864 .385 .472 .683 .818 .494 .486 .818 .818 .818 .818 

p28 .869 .342 .800 .342 .432 .607 .741 .470 .472 .741 .741 .741 .741 

p29 .008 .458 -.133 .183 .132 -.223 -.101 .184 .443 -.041 -.041 -.041 -.041 

p30 .105 .032 .100 .032 .217 .198 .198 .203 .184 .198 .198 .198 .198 

p31 -.015 .384 -.055 .110 .064 -.170 -.170 .087 .377 -.049 -.049 -.049 -.049 

p32 .350 .060 .742 .286 .350 .607 .407 .175 .130 .407 .407 .407 .407 

p33 .382 .194 .704 .340 .216 .538 .409 .319 .025 .151 .151 .151 .151 

p34 .347 -.010 .665 .146 .420 .536 .397 .376 .011 .397 .397 .397 .397 

p61 -.015 .384 -.055 .110 .064 -.170 -.170 .087 .377 -.049 -.049 -.049 -.049 

p62 .361 -.039 .299 .197 .227 .350 .350 .217 -.040 .140 .140 .140 .140 

p63 .212 .023 .187 .195 .021 .117 .117 .012 .006 -.036 -.036 -.036 -.036 

p64 .375 -.044 .302 .175 .331 .406 .406 .324 -.067 .213 .213 .213 .213 

p65 .240 .018 .237 .153 .193 .271 .271 .210 -.064 .032 .032 .032 .032 

p66 1.000 .382 .805 .382 .448 .678 .788 .440 .415 .788 .788 .788 .788 

p67 .382 1.000 .233 .489 .558 .111 .262 .674 .602 .262 .262 .262 .262 

p68 .192 -.073 .381 .018 .218 .434 .273 -.038 .043 .193 .193 .193 .193 

p69 .382 1.000 .233 .489 .558 .111 .262 .674 .602 .262 .262 .262 .262 

p70 .360 -.071 .321 .081 .313 .413 .413 .236 -.031 .279 .279 .279 .279 

p71 .053 .199 .058 .199 .332 .149 .149 .470 -.008 -.054 -.054 -.054 -.054 

p72 .053 .199 .058 .199 .332 .149 .149 .470 -.008 -.054 -.054 -.054 -.054 

p73 .173 .135 .150 .135 .388 .239 .239 .371 .206 .239 .239 .239 .239 

p74 1.000 .382 .805 .382 .448 .678 .788 .440 .415 .788 .788 .788 .788 

p75 1.000 .382 .805 .382 .448 .678 .788 .440 .415 .788 .788 .788 .788 

p76 .382 1.000 .233 .489 .558 .111 .262 .674 .602 .262 .262 .262 .262 

p77 .382 1.000 .233 .489 .558 .111 .262 .674 .602 .262 .262 .262 .262 

Tot

al 
.758 .578 .707 .645 .785 .683 .731 .645 .631 .655 .655 .655 .655 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p61 p62 p63 p64 p65 

p1 .172 .120 .136 .132 .107 .335 .011 .292 .107 -.091 -.129 -.030 -.070 

p2 .238 .189 .215 .000 .193 .177 .023 -.049 .193 .148 .189 .102 .084 

p3 .297 .264 .300 .148 .296 .221 .150 -.129 .296 .061 .151 -.034 .014 

p4 -.072 -.077 .361 .156 .276 -.115 -.211 -.278 .276 -.021 .003 -.036 -.034 

p5 .269 .229 .260 -.121 .248 .199 .153 -.092 .248 .149 .311 .028 .102 

p6 .238 .189 .215 .000 .193 .177 .023 -.049 .193 .148 .189 .102 .084 

p7 .238 .189 .215 .000 .193 .177 .023 -.049 .193 .148 .189 .102 .084 

p8 .623 .597 -.199 .104 -.164 .646 .659 .504 -.164 .429 .247 .451 .376 

p9 .737 .695 .000 .079 .017 .196 .452 .330 .017 .368 .235 .366 .268 

p10 .679 .681 .149 .228 .116 .357 .489 .332 .116 .411 .276 .398 .304 

p11 .297 .381 .141 .271 .032 .482 .543 .595 .032 .243 .084 .303 .326 

p12 .266 .322 .068 .109 .078 .043 -.061 -.012 .078 .387 .282 .374 .174 

p13 .027 -.033 .117 .072 .036 -.165 -.174 -.152 .036 .154 .140 .103 .068 

p14 .916 .869 .008 .105 -.015 .350 .382 .347 -.015 .361 .212 .375 .240 

p15 .385 .342 .458 .032 .384 .060 .194 -.010 .384 -.039 .023 -.044 .018 

p16 .864 .800 -.133 .100 -.055 .742 .704 .665 -.055 .299 .187 .302 .237 

p17 .385 .342 .183 .032 .110 .286 .340 .146 .110 .197 .195 .175 .153 

p18 .472 .432 .132 .217 .064 .350 .216 .420 .064 .227 .021 .331 .193 

p19 .683 .607 -.223 .198 -.170 .607 .538 .536 -.170 .350 .117 .406 .271 

p20 .818 .741 -.101 .198 -.170 .407 .409 .397 -.170 .350 .117 .406 .271 

p21 .494 .470 .184 .203 .087 .175 .319 .376 .087 .217 .012 .324 .210 

p22 .486 .472 .443 .184 .377 .130 .025 .011 .377 -.040 .006 -.067 -.064 

p23 .818 .741 -.041 .198 -.049 .407 .151 .397 -.049 .140 -.036 .213 .032 

p24 .818 .741 -.041 .198 -.049 .407 .151 .397 -.049 .140 -.036 .213 .032 

p25 .818 .741 -.041 .198 -.049 .407 .151 .397 -.049 .140 -.036 .213 .032 

p26 .818 .741 -.041 .198 -.049 .407 .151 .397 -.049 .140 -.036 .213 .032 

p27 1.000 .935 -.010 .100 -.055 .541 .574 .526 -.055 .299 .187 .302 .237 

p28 .935 1.000 .101 .226 .049 .594 .624 .573 .049 .385 .265 .368 .327 

p29 -.010 .101 1.000 .353 .925 -.144 .005 -.262 .925 -.183 .110 -.374 -.118 

p30 .100 .226 .353 1.000 .327 .180 .102 .161 .327 .277 .089 .215 .290 

p31 -.055 .049 .925 .327 1.000 -.086 .015 -.233 1.000 -.262 .080 -.470 -.222 

p32 .541 .594 -.144 .180 -.086 1.000 .812 .805 -.086 .222 .139 .224 .265 

p33 .574 .624 .005 .102 .015 .812 1.000 .590 .015 .261 .300 .163 .336 

p34 .526 .573 -.262 .161 -.233 .805 .590 1.000 -.233 .308 .050 .431 .318 

p61 -.055 .049 .925 .327 1.000 -.086 .015 -.233 1.000 -.262 .080 -.470 -.222 

p62 .299 .385 -.183 .277 -.262 .222 .261 .308 -.262 1.000 .788 .872 .921 

p63 .187 .265 .110 .089 .080 .139 .300 .050 .080 .788 1.000 .403 .766 
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p64 .302 .368 -.374 .215 -.470 .224 .163 .431 -.470 .872 .403 1.000 .769 

p65 .237 .327 -.118 .290 -.222 .265 .336 .318 -.222 .921 .766 .769 1.000 

p66 .916 .869 .008 .105 -.015 .350 .382 .347 -.015 .361 .212 .375 .240 

p67 .385 .342 .458 .032 .384 .060 .194 -.010 .384 -.039 .023 -.044 .018 

p68 .219 .290 -.238 .229 -.252 .583 .368 .508 -.252 .536 .417 .471 .596 

p69 .385 .342 .458 .032 .384 .060 .194 -.010 .384 -.039 .023 -.044 .018 

p70 .321 .396 -.378 .242 -.483 .339 .184 .526 -.483 .722 .264 .887 .718 

p71 .058 .156 .085 .526 -.014 .119 .188 .249 -.014 .544 .176 .639 .614 

p72 .058 .156 .085 .526 -.014 .119 .188 .249 -.014 .544 .176 .639 .614 

p73 .150 .299 .258 .852 .203 .246 .101 .340 .203 .304 -.085 .453 .293 

p74 .916 .869 .008 .105 -.015 .350 .382 .347 -.015 .361 .212 .375 .240 

p75 .916 .869 .008 .105 -.015 .350 .382 .347 -.015 .361 .212 .375 .240 

p76 .385 .342 .458 .032 .384 .060 .194 -.010 .384 -.039 .023 -.044 .018 

p77 .385 .342 .458 .032 .384 .060 .194 -.010 .384 -.039 .023 -.044 .018 

Tot

al 
.755 .775 .299 .361 .244 .498 .484 .411 .244 .476 .359 .426 .424 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 p66 p67 p68 p69 p70 p71 p72 p73 p74 p75 p76 p77 Total 

p1 -.004 .323 .158 .323 .033 .067 .067 .217 -.004 -.004 .323 .323 .432 

p2 .273 .373 .255 .373 .095 -.036 -.036 .063 .273 .273 .373 .373 .629 

p3 .295 .377 .154 .377 -.055 -.024 -.024 .104 .295 .295 .377 .377 .646 

p4 -.050 .414 -.010 .414 -.072 .120 .120 .183 -.050 -.050 .414 .414 .433 

p5 .283 .373 .237 .373 .013 -.125 -.125 -.085 .283 .283 .373 .373 .578 

p6 .273 .373 .255 .373 .095 -.036 -.036 .063 .273 .273 .373 .373 .629 

p7 .273 .373 .255 .373 .095 -.036 -.036 .063 .273 .273 .373 .373 .629 

p8 .682 .173 .503 .173 .457 .170 .170 .183 .682 .682 .173 .173 .645 

p9 .821 .297 .045 .297 .265 .185 .185 .126 .821 .821 .297 .297 .592 

p10 .708 .392 .130 .392 .284 .303 .303 .307 .708 .708 .392 .392 .861 

p11 .103 .377 .224 .377 .297 .507 .507 .416 .103 .103 .377 .377 .525 

p12 .465 -.026 .104 -.026 .266 .044 .044 .200 .465 .465 -.026 -.026 .536 

p13 .121 .158 -.071 .158 -.035 .095 .095 .014 .121 .121 .158 .158 .363 

p14 1.000 .382 .192 .382 .360 .053 .053 .173 1.000 1.000 .382 .382 .758 

p15 .382 1.000 -.073 1.000 -.071 .199 .199 .135 .382 .382 1.000 1.000 .578 

p16 .805 .233 .381 .233 .321 .058 .058 .150 .805 .805 .233 .233 .707 

p17 .382 .489 .018 .489 .081 .199 .199 .135 .382 .382 .489 .489 .645 

p18 .448 .558 .218 .558 .313 .332 .332 .388 .448 .448 .558 .558 .785 

p19 .678 .111 .434 .111 .413 .149 .149 .239 .678 .678 .111 .111 .683 

p20 .788 .262 .273 .262 .413 .149 .149 .239 .788 .788 .262 .262 .731 

p21 .440 .674 -.038 .674 .236 .470 .470 .371 .440 .440 .674 .674 .645 

p22 .415 .602 .043 .602 -.031 -.008 -.008 .206 .415 .415 .602 .602 .631 
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p23 .788 .262 .193 .262 .279 -.054 -.054 .239 .788 .788 .262 .262 .655 

p24 .788 .262 .193 .262 .279 -.054 -.054 .239 .788 .788 .262 .262 .655 

p25 .788 .262 .193 .262 .279 -.054 -.054 .239 .788 .788 .262 .262 .655 

p26 .788 .262 .193 .262 .279 -.054 -.054 .239 .788 .788 .262 .262 .655 

p27 .916 .385 .219 .385 .321 .058 .058 .150 .916 .916 .385 .385 .755 

p28 .869 .342 .290 .342 .396 .156 .156 .299 .869 .869 .342 .342 .775 

p29 .008 .458 -.238 .458 -.378 .085 .085 .258 .008 .008 .458 .458 .299 

p30 .105 .032 .229 .032 .242 .526 .526 .852 .105 .105 .032 .032 .361 

p31 -.015 .384 -.252 .384 -.483 -.014 -.014 .203 -.015 -.015 .384 .384 .244 

p32 .350 .060 .583 .060 .339 .119 .119 .246 .350 .350 .060 .060 .498 

p33 .382 .194 .368 .194 .184 .188 .188 .101 .382 .382 .194 .194 .484 

p34 .347 -.010 .508 -.010 .526 .249 .249 .340 .347 .347 -.010 -.010 .411 

p61 -.015 .384 -.252 .384 -.483 -.014 -.014 .203 -.015 -.015 .384 .384 .244 

p62 .361 -.039 .536 -.039 .722 .544 .544 .304 .361 .361 -.039 -.039 .476 

p63 .212 .023 .417 .023 .264 .176 .176 -.085 .212 .212 .023 .023 .359 

p64 .375 -.044 .471 -.044 .887 .639 .639 .453 .375 .375 -.044 -.044 .426 

p65 .240 .018 .596 .018 .718 .614 .614 .293 .240 .240 .018 .018 .424 

p66 1.000 .382 .192 .382 .360 .053 .053 .173 1.000 1.000 .382 .382 .758 

p67 .382 1.000 -.073 1.000 -.071 .199 .199 .135 .382 .382 1.000 1.000 .578 

p68 .192 -.073 1.000 -.073 .624 .177 .177 .269 .192 .192 -.073 -.073 .361 

p69 .382 1.000 -.073 1.000 -.071 .199 .199 .135 .382 .382 1.000 1.000 .578 

p70 .360 -.071 .624 -.071 1.000 .467 .467 .511 .360 .360 -.071 -.071 .387 

p71 .053 .199 .177 .199 .467 1.000 1.000 .658 .053 .053 .199 .199 .360 

p72 .053 .199 .177 .199 .467 1.000 1.000 .658 .053 .053 .199 .199 .360 

p73 .173 .135 .269 .135 .511 .658 .658 1.000 .173 .173 .135 .135 .441 

p74 1.000 .382 .192 .382 .360 .053 .053 .173 1.000 1.000 .382 .382 .758 

p75 1.000 .382 .192 .382 .360 .053 .053 .173 1.000 1.000 .382 .382 .758 

p76 .382 1.000 -.073 1.000 -.071 .199 .199 .135 .382 .382 1.000 1.000 .578 

p77 .382 1.000 -.073 1.000 -.071 .199 .199 .135 .382 .382 1.000 1.000 .578 

Tot

al 
.758 .578 .361 .578 .387 .360 .360 .441 .758 .758 .578 .578 1.000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p1 323.9000 1155.541 .420 . .742 

p2 323.9333 1149.375 .621 . .741 

p3 324.0000 1144.345 .636 . .740 

p4 324.2000 1145.959 .413 . .741 

p5 323.9667 1148.930 .567 . .741 

p6 323.9333 1149.375 .621 . .741 

p7 323.9333 1149.375 .621 . .741 

p8 324.0000 1133.931 .631 . .738 

p9 323.8667 1141.016 .578 . .739 

p10 324.3333 1129.540 .856 . .736 

p11 324.0000 1149.172 .513 . .741 

p12 324.1000 1134.645 .515 . .738 

p13 325.3000 1143.734 .335 . .740 

p14 323.9000 1138.300 .750 . .738 

p15 324.0000 1152.207 .569 . .742 

p16 323.8333 1145.661 .700 . .740 

p17 324.0000 1150.138 .637 . .741 

p18 324.0333 1146.861 .781 . .740 

p19 323.7333 1146.340 .675 . .740 

p20 323.7333 1144.685 .724 . .740 

p21 324.1000 1146.645 .636 . .740 

p22 324.1667 1141.661 .619 . .739 

p23 323.7333 1147.306 .647 . .740 

p24 323.7333 1147.306 .647 . .740 

p25 323.7333 1147.306 .647 . .740 

p26 323.7333 1147.306 .647 . .740 

p27 323.8333 1144.006 .749 . .740 

p28 323.8000 1143.131 .769 . .739 

p29 325.1000 1148.162 .269 . .742 

p30 324.1667 1158.144 .349 . .743 

p31 324.9667 1152.378 .213 . .743 

p32 323.8333 1147.109 .483 . .741 

p33 324.1000 1136.024 .460 . .738 

p34 323.6333 1156.240 .399 . .743 

p61 324.9667 1152.378 .213 . .743 

p62 324.1000 1149.128 .461 . .741 

p63 324.3000 1148.700 .336 . .741 
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p64 323.9667 1149.826 .409 . .741 

p65 324.0333 1153.620 .410 . .742 

p66 323.9000 1138.300 .750 . .738 

p67 324.0000 1152.207 .569 . .742 

p68 324.1667 1149.661 .339 . .741 

p69 324.0000 1152.207 .569 . .742 

p70 323.8333 1156.695 .375 . .743 

p71 324.2333 1153.771 .343 . .742 

p72 324.2333 1153.771 .343 . .742 

p73 324.1000 1158.507 .432 . .743 

p74 323.9000 1138.300 .750 . .738 

p75 323.9000 1138.300 .750 . .738 

p76 324.0000 1152.207 .569 . .742 

p77 324.0000 1152.207 .569 . .742 

Total 163.6333 292.447 1.000 . .943 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

327.2667 1169.789 34.20217 52 
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Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.736 .902 27 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 h35 h36 h37 h38 h39 h40 h41 h42 

h35 1.000 .473 .263 .263 .222 .473 .557 .483 

h36 .473 1.000 .347 .347 .469 1.000 .196 .473 

h37 .263 .347 1.000 1.000 .845 .347 .000 .460 

h38 .263 .347 1.000 1.000 .845 .347 .000 .460 

h39 .222 .469 .845 .845 1.000 .469 -.171 .222 

h40 .473 1.000 .347 .347 .469 1.000 .196 .473 

h41 .557 .196 .000 .000 -.171 .196 1.000 .248 

h42 .483 .473 .460 .460 .222 .473 .248 1.000 

h43 -.062 .850 .236 .236 .398 .850 -.111 .248 

h44 -.050 .681 .378 .378 .319 .681 -.089 .695 

h45 -.050 .681 .378 .378 .319 .681 -.089 .695 

h46 -.050 .681 .378 .378 .319 .681 -.089 .695 

h47 -.062 .850 .236 .236 .398 .850 -.111 .248 

h48 -.062 .850 .236 .236 .398 .850 -.111 .248 

h49 .486 .243 .157 .157 -.023 .243 .872 .239 

h50 -.122 .171 .926 .926 .782 .171 -.218 .284 

h51 .512 .146 -.075 -.075 -.217 .146 .919 .217 

h52 .199 .672 .303 .303 .329 .672 .500 .437 

h53 .050 -.681 -.378 -.378 -.319 -.681 .089 -.695 

h54 .517 .215 .070 .070 -.102 .215 .929 .240 

h55 .022 .388 .329 .329 .258 .388 -.349 .345 

h56 .486 .243 .157 .157 -.023 .243 .872 .239 

h57 .174 .170 .661 .661 .593 .170 -.134 .360 

h58 .174 .170 .661 .661 .593 .170 -.134 .360 

h59 .201 .071 -.596 -.596 -.610 .071 .361 .089 

h60 .486 .243 .157 .157 -.023 .243 .872 .239 

Total .544 .710 .564 .564 .437 .710 .633 .616 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 h43 h44 h45 h46 h47 h48 h49 h50 

h35 -.062 -.050 -.050 -.050 -.062 -.062 .486 -.122 

h36 .850 .681 .681 .681 .850 .850 .243 .171 

h37 .236 .378 .378 .378 .236 .236 .157 .926 

h38 .236 .378 .378 .378 .236 .236 .157 .926 

h39 .398 .319 .319 .319 .398 .398 -.023 .782 

h40 .850 .681 .681 .681 .850 .850 .243 .171 

h41 -.111 -.089 -.089 -.089 -.111 -.111 .872 -.218 

h42 .248 .695 .695 .695 .248 .248 .239 .284 

h43 1.000 .802 .802 .802 1.000 1.000 -.015 .267 

h44 .802 1.000 1.000 1.000 .802 .802 -.012 .408 

h45 .802 1.000 1.000 1.000 .802 .802 -.012 .408 

h46 .802 1.000 1.000 1.000 .802 .802 -.012 .408 

h47 1.000 .802 .802 .802 1.000 1.000 -.015 .267 

h48 1.000 .802 .802 .802 1.000 1.000 -.015 .267 

h49 -.015 -.012 -.012 -.012 -.015 -.015 1.000 -.029 

h50 .267 .408 .408 .408 .267 .267 -.029 1.000 

h51 -.141 -.113 -.113 -.113 -.141 -.141 .686 -.278 

h52 .643 .630 .630 .630 .643 .643 .617 .234 

h53 -.802 -1.000 -1.000 -1.000 -.802 -.802 .012 -.408 

h54 -.066 -.053 -.053 -.053 -.066 -.066 .917 -.130 

h55 .426 .497 .497 .497 .426 .426 -.304 .330 

h56 -.015 -.012 -.012 -.012 -.015 -.015 1.000 -.029 

h57 .089 .250 .250 .250 .089 .089 .130 .612 

h58 .089 .250 .250 .250 .089 .089 .130 .612 

h59 -.040 -.032 -.032 -.032 -.040 -.040 .261 -.692 

h60 -.015 -.012 -.012 -.012 -.015 -.015 1.000 -.029 

Total .479 .535 .535 .535 .479 .479 .760 .367 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 h51 h52 h53 h54 h55 h56 h57 h58 

h35 .512 .199 .050 .517 .022 .486 .174 .174 

h36 .146 .672 -.681 .215 .388 .243 .170 .170 

h37 -.075 .303 -.378 .070 .329 .157 .661 .661 

h38 -.075 .303 -.378 .070 .329 .157 .661 .661 

h39 -.217 .329 -.319 -.102 .258 -.023 .593 .593 

h40 .146 .672 -.681 .215 .388 .243 .170 .170 

h41 .919 .500 .089 .929 -.349 .872 -.134 -.134 

h42 .217 .437 -.695 .240 .345 .239 .360 .360 

h43 -.141 .643 -.802 -.066 .426 -.015 .089 .089 
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h44 -.113 .630 -1.000 -.053 .497 -.012 .250 .250 

h45 -.113 .630 -1.000 -.053 .497 -.012 .250 .250 

h46 -.113 .630 -1.000 -.053 .497 -.012 .250 .250 

h47 -.141 .643 -.802 -.066 .426 -.015 .089 .089 

h48 -.141 .643 -.802 -.066 .426 -.015 .089 .089 

h49 .686 .617 .012 .917 -.304 1.000 .130 .130 

h50 -.278 .234 -.408 -.130 .330 -.029 .612 .612 

h51 1.000 .454 .113 .707 -.320 .686 -.241 -.241 

h52 .454 1.000 -.630 .469 .025 .617 .200 .200 

h53 .113 -.630 1.000 .053 -.497 .012 -.250 -.250 

h54 .707 .469 .053 1.000 -.324 .917 -.013 -.013 

h55 -.320 .025 -.497 -.324 1.000 -.304 .357 .357 

h56 .686 .617 .012 .917 -.304 1.000 .130 .130 

h57 -.241 .200 -.250 -.013 .357 .130 1.000 1.000 

h58 -.241 .200 -.250 -.013 .357 .130 1.000 1.000 

h59 .204 -.026 .032 .455 -.266 .261 -.611 -.611 

h60 .686 .617 .012 .917 -.304 1.000 .130 .130 

Total .473 .833 -.535 .691 .162 .760 .407 .407 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 h59 h60 Total 

h35 .201 .486 .544 

h36 .071 .243 .710 

h37 -.596 .157 .564 

h38 -.596 .157 .564 

h39 -.610 -.023 .437 

h40 .071 .243 .710 

h41 .361 .872 .633 

h42 .089 .239 .616 

h43 -.040 -.015 .479 

h44 -.032 -.012 .535 

h45 -.032 -.012 .535 

h46 -.032 -.012 .535 

h47 -.040 -.015 .479 

h48 -.040 -.015 .479 

h49 .261 1.000 .760 

h50 -.692 -.029 .367 

h51 .204 .686 .473 

h52 -.026 .617 .833 

h53 .032 .012 -.535 

h54 .455 .917 .691 
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h55 -.266 -.304 .162 

h56 .261 1.000 .760 

h57 -.611 .130 .407 

h58 -.611 .130 .407 

h59 1.000 .261 .018 

h60 .261 1.000 .760 

Total .018 .760 1.000 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

h35 145.0333 170.792 .534 . .733 

h36 144.9333 167.030 .697 . .726 

h37 144.7333 166.478 .539 . .726 

h38 144.7333 166.478 .539 . .726 

h39 144.7667 166.875 .399 . .727 

h40 144.9333 167.030 .697 . .726 

h41 145.8667 163.568 .604 . .721 

h42 145.0000 167.586 .598 . .727 

h43 144.9667 169.620 .461 . .731 

h44 145.0000 169.862 .521 . .731 

h45 145.0000 169.862 .521 . .731 

h46 145.0000 169.862 .521 . .731 

h47 144.9667 169.620 .461 . .731 

h48 144.9667 169.620 .461 . .731 

h49 146.0333 158.654 .734 . .713 

h50 144.7667 169.082 .336 . .731 

h51 145.8000 165.821 .434 . .726 

h52 145.9000 156.645 .813 . .709 

h53 145.1333 177.016 -.549 . .744 

h54 145.9333 161.444 .662 . .718 

h55 145.1333 171.223 .119 . .735 

h56 146.0333 158.654 .734 . .713 

h57 144.5333 168.189 .374 . .729 

h58 144.5333 168.189 .374 . .729 

h59 145.9667 173.689 -.046 . .742 

h60 146.0333 158.654 .734 . .713 

Total 74.0333 43.344 1.000 . .868 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

148.0667 173.375 13.16718 27 
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.729 .900 27 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 

k35 1.000 .645 .471 .426 .339 .527 .259 .383 

k36 .645 1.000 .411 .563 .630 .816 .215 .487 

k37 .471 .411 1.000 .904 .719 .335 .000 .279 

k38 .426 .563 .904 1.000 .898 .643 -.155 .346 

k39 .339 .630 .719 .898 1.000 .771 -.339 .409 

k40 .527 .816 .335 .643 .771 1.000 -.176 .397 

k41 .259 .215 .000 -.155 -.339 -.176 1.000 -.215 

k42 .383 .487 .279 .346 .409 .397 -.215 1.000 

k43 .393 .298 .326 .250 .344 .243 -.120 .099 

k44 .523 .380 .139 .160 -.080 .310 .196 .239 

k45 .426 .675 .329 .662 .733 .919 -.349 .492 

k46 .553 .292 .426 .333 .398 .238 -.201 .314 

k47 .630 .645 .236 .232 .339 .527 -.111 .503 

k48 1.000 .645 .471 .426 .339 .527 .259 .383 

k49 .802 .518 .378 .342 .272 .423 -.089 .595 

k50 .267 .282 .926 .837 .665 .230 -.218 .360 

k51 .357 .271 .231 .119 .066 .074 .279 .308 

k52 .357 .271 .231 .119 .066 .074 .279 .308 

k53 .316 .460 .084 .097 -.048 .188 .712 -.239 

k54 .318 .411 .150 .136 -.022 .168 .848 .008 

k55 .201 -.146 -.506 -.530 -.536 -.119 .452 -.354 

k56 .330 .366 .234 .187 .010 .149 .802 .149 

k57 .288 .522 .610 .777 .767 .597 -.252 .693 

k58 .288 .313 .610 .589 .504 .256 -.252 .577 

k59 -.146 -.386 -.705 -.714 -.689 -.315 .120 -.255 

k60 .330 .366 .234 .187 .010 .149 .802 .149 

Total .807 .819 .605 .642 .555 .669 .337 .565 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 k43 k44 k45 k46 k47 k48 k49 k50 

k35 .393 .523 .426 .553 .630 1.000 .802 .267 

k36 .298 .380 .675 .292 .645 .645 .518 .282 

k37 .326 .139 .329 .426 .236 .471 .378 .926 

k38 .250 .160 .662 .333 .232 .426 .342 .837 

k39 .344 -.080 .733 .398 .339 .339 .272 .665 

k40 .243 .310 .919 .238 .527 .527 .423 .230 

k41 -.120 .196 -.349 -.201 -.111 .259 -.089 -.218 

k42 .099 .239 .492 .314 .503 .383 .595 .360 

k43 1.000 .060 .161 .904 .564 .393 .452 .324 

k44 .060 1.000 .388 .059 .523 .523 .681 .171 

k45 .161 .388 1.000 .245 .426 .426 .497 .330 

k46 .904 .059 .245 1.000 .553 .553 .645 .428 

k47 .564 .523 .426 .553 1.000 .630 .802 .267 

k48 .393 .523 .426 .553 .630 1.000 .802 .267 

k49 .452 .681 .497 .645 .802 .802 1.000 .408 

k50 .324 .171 .330 .428 .267 .267 .408 1.000 

k51 .193 .237 .011 .225 .357 .357 .349 .193 

k52 .193 .237 .011 .225 .357 .357 .349 .193 

k53 -.146 .256 .028 -.233 -.079 .316 -.063 -.155 

k54 -.147 .270 .012 -.224 -.035 .318 -.028 -.069 

k55 -.093 .163 -.245 -.148 -.050 .201 -.040 -.674 

k56 -.152 .296 -.005 -.221 .016 .330 .013 .031 

k57 -.050 .021 .652 .114 .108 .288 .231 .565 

k58 -.050 .021 .276 .114 .108 .288 .231 .565 

k59 -.116 .219 -.273 -.174 -.013 -.146 -.011 -.635 

k60 -.152 .296 -.005 -.221 .016 .330 .013 .031 

Total .336 .507 .571 .400 .588 .807 .647 .446 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 

k35 .357 .357 .316 .318 .201 .330 .288 .288 

k36 .271 .271 .460 .411 -.146 .366 .522 .313 

k37 .231 .231 .084 .150 -.506 .234 .610 .610 

k38 .119 .119 .097 .136 -.530 .187 .777 .589 

k39 .066 .066 -.048 -.022 -.536 .010 .767 .504 

k40 .074 .074 .188 .168 -.119 .149 .597 .256 

k41 .279 .279 .712 .848 .452 .802 -.252 -.252 

k42 .308 .308 -.239 .008 -.354 .149 .693 .577 

k43 .193 .193 -.146 -.147 -.093 -.152 -.050 -.050 
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k44 .237 .237 .256 .270 .163 .296 .021 .021 

k45 .011 .011 .028 .012 -.245 -.005 .652 .276 

k46 .225 .225 -.233 -.224 -.148 -.221 .114 .114 

k47 .357 .357 -.079 -.035 -.050 .016 .108 .108 

k48 .357 .357 .316 .318 .201 .330 .288 .288 

k49 .349 .349 -.063 -.028 -.040 .013 .231 .231 

k50 .193 .193 -.155 -.069 -.674 .031 .565 .565 

k51 1.000 1.000 .144 .212 -.067 .367 .080 .080 

k52 1.000 1.000 .144 .212 -.067 .367 .080 .080 

k53 .144 .144 1.000 .541 .098 .515 .013 .013 

k54 .212 .212 .541 1.000 .463 .905 .091 -.080 

k55 -.067 -.067 .098 .463 1.000 .274 -.541 -.541 

k56 .367 .367 .515 .905 .274 1.000 .188 .036 

k57 .080 .080 .013 .091 -.541 .188 1.000 .826 

k58 .080 .080 .013 -.080 -.541 .036 .826 1.000 

k59 -.143 -.143 -.293 .123 .805 -.055 -.675 -.675 

k60 .367 .367 .515 .905 .274 1.000 .188 .036 

Total .531 .531 .324 .571 -.012 .618 .558 .375 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 k59 k60 Total 

k35 -.146 .330 .807 

k36 -.386 .366 .819 

k37 -.705 .234 .605 

k38 -.714 .187 .642 

k39 -.689 .010 .555 

k40 -.315 .149 .669 

k41 .120 .802 .337 

k42 -.255 .149 .565 

k43 -.116 -.152 .336 

k44 .219 .296 .507 

k45 -.273 -.005 .571 

k46 -.174 -.221 .400 

k47 -.013 .016 .588 

k48 -.146 .330 .807 

k49 -.011 .013 .647 

k50 -.635 .031 .446 

k51 -.143 .367 .531 

k52 -.143 .367 .531 

k53 -.293 .515 .324 

k54 .123 .905 .571 
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k55 .805 .274 -.012 

k56 -.055 1.000 .618 

k57 -.675 .188 .558 

k58 -.675 .036 .375 

k59 1.000 -.055 -.303 

k60 -.055 1.000 .618 

Total -.303 .618 1.000 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

k35 140.5667 201.013 .799 . .720 

k36 140.6667 195.885 .807 . .712 

k37 140.3333 199.885 .583 . .718 

k38 140.4000 197.559 .617 . .715 

k39 140.5000 195.362 .513 . .713 

k40 140.6667 196.023 .643 . .713 

k41 141.4667 202.464 .299 . .723 

k42 141.7333 193.513 .518 . .711 

k43 140.7667 202.047 .294 . .723 

k44 140.5333 203.085 .489 . .723 

k45 140.7333 198.754 .543 . .717 

k46 140.7333 203.030 .374 . .723 

k47 140.5667 202.944 .574 . .723 

k48 140.5667 201.013 .799 . .720 

k49 140.6000 203.352 .637 . .723 

k50 140.3667 202.240 .420 . .722 

k51 141.1000 197.403 .493 . .716 

k52 141.1000 197.403 .493 . .716 

k53 141.5333 203.016 .287 . .724 

k54 141.6000 197.903 .540 . .716 

k55 141.5333 209.154 -.075 . .736 

k56 141.7000 195.734 .586 . .713 

k57 140.2000 198.303 .526 . .717 

k58 140.2000 201.614 .337 . .722 

k59 141.6333 216.171 -.355 . .745 

k60 141.7000 195.734 .586 . .713 

Total 71.8333 52.006 1.000 . .839 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

143.6667 208.023 14.42300 27 
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Lampiran 22. Hasil SPSS dan PLS 
 
Frequencies 
 
Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X4.1 X4.2 

N Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.2600 1.3067 1.6667 1.3067 1.3000 1.2467 1.7867 1.3467 1.1800 1.2200 1.2200 1.1867 

Std. 

Deviation 
.44010 .46265 .47298 .46265 .45979 .43252 .41103 .47750 .38547 .41563 .41563 .39095 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Maximum 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 

JenisK

el Usia 

Pendidik

an 

Pekerjaa

n 

Kunjungan_ke_

RS 

N Valid 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.100

0 

1.780

0 

1.680

0 

1.193

3 
1.6800 

1.926

7 
2.7867 3.4933 2.6733 

Std. 

Deviation 

.3010

1 

.4156

3 

.4680

4 

.3962

4 
.46804 

.4928

6 
.98025 1.79764 .83140 

Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

Maximu

m 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 6.00 4.00 

 
Frequency Table 

JenisKel 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Laki-laki 48 32.0 32.0 32.0 

Perempuan 102 68.0 68.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20-25 tahun 24 16.0 16.0 16.0 

25-60 tahun 113 75.3 75.3 91.3 

>65 tahun 13 8.7 8.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 25 16.7 16.7 16.7 

SMP 16 10.7 10.7 27.3 

SMA/SMEA/STM 75 50.0 50.0 77.3 

Perguruan Tinggi 34 22.7 22.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Tidak Bekerja 44 29.3 29.3 29.3 

Petani 3 2.0 2.0 31.3 

PNS 11 7.3 7.3 38.7 

Karayawan Swasta 33 22.0 22.0 60.7 

Wiraswasta 45 30.0 30.0 90.7 

Lain-lain 14 9.3 9.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Kunjungan_ke_RS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2x 84 56,0 56,0 56,0 

3x 31 20,7 20,7 76,7 

>3x 35 23,3 23,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 111 74.0 74.0 74.0 

Baik 39 26.0 26.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 104 69.3 69.3 69.3 

Baik 46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 50 33.3 33.3 33.3 

Baik 100 66.7 66.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 104 69.3 69.3 69.3 

Baik 46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 105 70.0 70.0 70.0 

Baik 45 30.0 30.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 113 75.3 75.3 75.3 

Baik 37 24.7 24.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 32 21.3 21.3 21.3 

Baik 118 78.7 78.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 98 65.3 65.3 65.3 

Baik 52 34.7 34.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 123 82.0 82.0 82.0 

Baik 27 18.0 18.0 100.0 
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Total 150 100.0 100.0  
X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 117 78.0 78.0 78.0 

Baik 33 22.0 22.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X4.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 117 78.0 78.0 78.0 

Baik 33 22.0 22.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
X4.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 122 81.3 81.3 81.3 

Baik 28 18.7 18.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 135 90.0 90.0 90.0 

Baik 15 10.0 10.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 33 22.0 22.0 22.0 

Baik 117 78.0 78.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 48 32.0 32.0 32.0 

Baik 102 68.0 68.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Buruk 121 80.7 80.7 80.7 

Baik 29 19.3 19.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  
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Hasil Uji smartpls 

 

 
Outer  Loadings 

  X1  X2  X3  X4  

X1 .1  0,745517       

X1 .2  0,871527       

X1 .3  0,499481       

X1 .4  0,834588       

X1 .5  0,849101       

X1 .6  0,859787       

X2 .1    0,735957     

X2 .2    0,916709     

X3 .1      0,925192   

X3 .2      0,941110   

X4 .1        0,958281 

X4 .2        0,949281 

Y1 .1          

Y1 .2          

Y1 .3          

Y1 .4          
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  Y 

X1 .1    

X1 .2    

X1 .3    

X1 .4    

X1 .5    

  

X1 .6    

X2 .1    

X2 .2    

X3 .1    

X3 .2    

X4 .1    

X4 .2    

Y1 .1  -0,038793 

Y1 .2  0,693197 

Y1 .3  0,593486 

Y1 .4  0,763262 

 
Overview   

  AVE Com posite  Reliability R Square Cronbachs Alpha 

X1  0,620263 0,905042   0,870438 

X2  0,690994 0,815481 0,418524 0,575650 

X3  0,870834 0,930953 0,317882 0,852157 

X4  0,909719 0,952724 0,740067 0,900982 

Y 0,354205 0,610258 0,426823 0,292259 

 

  Com m unality Redundancy 

X1  0,620263   

X2  0,690994 0,286902 

X3  0,870834 0,177275 

X4  0,909719 0,032267 

Y 0,354205 0,141862 

 
 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



 

 
 
 
 
 
 
 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN MODEL BRAND. . . SOFIA MAYASARI



 
Outer  Loadings 

  X1  X2  X3  X4  

X1 .1  0,759133       

X1 .2  0,860141       

X1 .4  0,843614       

X1 .5  0,855555       

X1 .6  0,876903       

X2 .1    0,727767     

X2 .2    0,921445     

X3 .1      0,925078   

X3 .2      0,941212   

X4 .1        0,959244 

X4 .2        0,948211 

Y1 .2          

Y1 .4          

 

  Y 

X1 .1    

X1 .2    

X1 .4    

X1 .5    

X1 .6    

X2 .1    

X2 .2    

X3 .1    

X3 .2    

X4 .1    

X4 .2    

Y1 .2  0,679892 

Y1 .4  0,842051 
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Overview   

  AVE Com posite  Reliability R Square Cronbachs Alpha 

X1  0,705748 0,922858   0,895408 

X2  0,689353 0,814050 0,393723 0,575650 

X3  0,870824 0,930947 0,326274 0,852157 

X4  0,909626 0,952673 0,741211 0,900982 

Y 0,585651 0,736504 0,427002 0,300701 

 

  Com m unality Redundancy 

X1  0,705748   

X2  0,689353 0,266803 

X3  0,870824 0,184481 

X4  0,909626 0,036394 

Y 0,585651 0,249059 

 

Total Effects ( Mean, STDEV, T-Values)   

 
  

Original Sam ple 
( O)  

Sam ple Mean 
( M)  

Standard Deviat ion 
( STDEV)  

Standard Error 
( STERR)  

X1  ->  
X2  

0,627473 0,632545 0,065246 0,065246 

X1  ->  
X3  

0,507577 0,505574 0,081547 0,081547 

X1  ->  
X4  

0,510874 0,503590 0,087458 0,087458 

X1  ->  
Y 

0,333833 0,332466 0,072929 0,072929 

X2  ->  
X3  

0,336475 0,355269 0,098222 0,098222 

X2  ->  
X4  

0,391017 0,412068 0,111258 0,111258 

X2  ->  
Y 

0,255511 0,272217 0,083250 0,083250 

X3  ->  
X4  

0,758415 0,757804 0,065037 0,065037 

X3  ->  
Y 0,495589 0,499723 0,073747 0,073747 

X4  ->  
Y 

0,653454 0,658462 0,071820 0,071820 
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  T Stat ist ics ( | O/ STERR| )  

X1  ->  X2  9,617038 

X1  ->  X3  6,224339 

X1  ->  X4  5,841376 

X1  ->  Y 4,577524 

X2  ->  X3  3,425652 

X2  ->  X4  3,514515 

X2  ->  Y 3,069215 

X3  ->  X4  11,661359 

X3  ->  Y 6,720137 

X4  ->  Y 9,098515 

 
 
Keakuratan m odel 

  CV Red. CV Com  

X1  0,553849 0,553849 

X2  0,261987 0,146772 

X3  0,273913 0,512115 

X4  0,656429 0,594724 

Y 0,226631 -0,088315 
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