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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian. 

Persaingan bisnis di jaman bergerak secara dinamis sehingga menuntut 

perusahaan harus dapat bersikap dan bertindak, salah satu industri di Indonesia yang 

menpunyai potensi besar memanfaatkan kekuatan merek adalah industry pebankan 

yang mengalami masa suram pada saat terjadi krisis moneter pertengahan tahun 1997, 

yang diyakini telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dan 

mengakibatkan 36 bank dilikuidasi, 7 bank di take over (menjadi milik pemerintah), 

dan 7 bank direkapitalisasi atau menyetorkan modal (www.mail-archieve.com).  

Pada tahun 2015 fenomena krisis moneter juga kembali terlihat di Indonesia 

dimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji stress terhadap sejumlah tingkatan dan 

menyatakan bahwa jika rupiah melemah sampai Rp. 15.000,- per dolar, maka ada 

kemungkinan bahwa salah satu dari lima bank kecil di Indonesia yang akan terancam 

(www.cnnindonesia.com). 

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank membuat perbankan di 

Indonesia berusaha untuk membangun kembali brand loyalty masyarakat terhadap 

perbankan di Indonesia, strategi umum yang digunakan untuk memperkuat brand 

adalah menciptakan kepercayaan antara nasabah dengan bank. Brand adalah sebuah 

janji perusahaan kepada pelanggan dan memberikan pelanggan apa yang diharapkan 

dari jasa atau produk sebuah merek. Ia sering bertindak sebagai pembeda kualitas 
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layanan. Selain itu, brand trust mengurangi rasa ketidak nyamanan yang dirasakan 

saat menggunakan layanan (Chung & Shin, 2009). konsumen memiliki rasa 

kepercayaan terhadap sesuatu produk maka secara langsung akan meningkatkan 

brand loyalty konsumen terhadap produk tersebut. 

Brand image mempengaruhi sikap dan perilaku pelanggan terhadap layanan, 

perusahaan dan merek (Gwon dan Lennon 2009) brand image juga menjadikan 

merek perusahaan lebih kuat dan dikenal sehingga brand image harus dianggap 

sebagai salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi brand loyalty nasabah 

bank. 

 Dalam konteks membangun dan mempertahankan brand loyalty, brand affect 

harus dianggap sebagai faktor yang penting dalam mempertahankan brand loyalty 

(Matzler et al., 2006). Perusahaan harus berusaha untuk menciptakan pengalaman 

menyenangkan yang bisa membuat dan mempengaruhi konsumen dan akan 

memanfaatkan keuntungan dari pengalaman yang menyenangkan tersebut sebagai 

faktor loyalitas konsumen (Chaudhuri & Holbrook, 2001). 

Ketika konsumen memiliki brand awareness yang kuat maka secara tidak 

langsung sebuah merek sudah tertanam pada pikiran konsumen yang akan 

meningkatkan loyalitas konsumen terhadap sebuah merek tertentu saat akan 

melakukan pembelian. Menurut Holden (1993) bahwa banyak merek yang dapat 

dikenal oleh konsumen tetapi konsumen hanya dapat mengingat dalam jumlah yang 

kecil dan kadang-kadang hanya ingat pada satu merek saja, oleh karena itu brand 
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awareness merupakan factor yang penting dalam mempertahakankan brand loyalty 

nasabah bank. 

Jika konsumen mempunyai perceived value terhadap sebuah produk, itu akan 

menciptakan brand image, loyalty, profit dan competiveness untuk produk tersebut 

dan meningkatkan brand loyalty dan brand image kepada konsumen untuk 

memperkuat perceived value dari produk tersebut (Hyun & Jae Lee, 2011) dan 

konsumen akan mempunyai penilaian, perbandingan antara keuntungan, utilitas yang 

diperoleh dari suatu produk, layanan dan pengorbanan yang dikeluarkan tersebut 

sehingga perceived value dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam 

menciptakan brand loyalty nasabah bank, berdasarkan uraian-uraian diatas maka 

perlu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Image, Brand 

Affect, Brand Trust, Brand Awareness dan Perceived Value terhadap Brand Loyalty 

Nasabah Bank”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a) Apakah terdapat pengaruh positif brand affect terhadap brand loyalty? 

b) Apakah terdapat pengaruh positif brand image terhadap brand loyalty? 

c) Apakah terdapat pengaruh positif perceived value terhadap brand loyalty? 

d) Apakah terdapat pengaruh positif brand trust terhadap brand loyalty? 
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e) Apakah terdapat pengaruh positif  brand  awareness terhadap brand loyalty? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui pengaruh positif brand affect terhadap brand loyalty. 

b) Untuk mengetahui pengaruh positif  brand image terhadap brand loyalty. 

c) Untuk mengetahui pengaruh positif  perceived value terhadap brand loyalty. 

d) Untuk mengetahui pengaruh positif  brand trust terhadap brand loyalty. 

e) Untuk mengetahui pengaruh positif  brand awareness terhadap brand loyalty. 

      Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

     1.   Bagi bank, diharapkan dapat dijadikan  referensi dan  masukan  mengenai    

          faktor - faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah.  

     2.  Bagi akademi diharapkan dapat dijadikan  referensi bagi mahasiswa-mahasiswa  

          yang akan melakukan penelitian terhadap loyalitas merek untuk pengembangan  

          lebih lanjut. 

 

1.4 Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan penelitian ini 

terdiri dari lima bab yaitu: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai 

kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. 

Pembahasan pada bagian ini, difokuskan pada literatur-literatur yang 

membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi operasional variabel (penentuan construct sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur), teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang proses analisis data dan hasil pengujian 

hubungan variabel hipotesis serta pembahasan tentang hubungannya 

dengan pengolahan terhadap data primer yang diperoleh. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberi rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh.  
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