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PENGARUH BRAND AWARNESS, DAN BRAND ASOSIATION, 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN YANG DIMEDIASI OLEH 

KEPUASAN PELANGGAN AYAM GEPREK SAKO 
 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran merek dan asosiasi merek 

terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Data dikumpulkan 

melalui survei dengan total 208 pelanggan RM SAKO. Penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan regresi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kesadaran merek dan asosiasi 

merek terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini menekankan bahwa untuk 

membangun loyalitas pelanggan penting untuk memperhatikan kesadaran merek, asosiasi 

merek, dan kepuasan pelanggan khususnya di industri restoran.  

   
Kata kunci : Brand Awarness, Dan Brand Asosiation, Loyalitas Pelanggan Yang , Kepuasan 

Pelanggan. 

Abstract 

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

loyalty mediated by customer satisfaction. Data was collected through a survey with a total 

of 208 customers of RM SAKO using purposive sampling. Data analysis used path analysis 

with regression. This study found that customer satisfaction mediates the effect of brand 

awareness and brand association on customer loyalty. The results of this study emphasize 

that to build customer loyalty it is important to give attention on brand awareness, brand 

association, and customer satisfaction specifically in the restaurant industry.. 

 

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

Satisfaction. 

1. PENDAHULUAN 

Definisi Organisasi berusaha untuk membangun merek yang kuat untuk produk 

tersebut. Agar dibedakan dengan jelas, dengan cara ini organisasi akan membantu 

pelanggan dalam proses pemilihan untuk memenuhi keinginan mereka. Akibatnya, 

kesetiaan pelanggan akan diperoleh, yang merupakan salah satu tujuan strategis 

organisasi. Perusahaan menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun dan 

mempertahankan merek mereka. Perusahaan harus, oleh karena itu, mengelola dengan 

metrik dan menyeimbangkan jangka pendek dan jangka panjang antara sudut pandang 

dan kinerja (Roll, 2009). 

Setiap perusahaan harus berkembang dan mengembangkan diri, atau setidaknya 

tahu bagaimana bertahan di dunia bisnis yang keras ini. Untuk melakukan itu, 
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perusahaan harus “istimewa”, sehingga perusahaan tidak akan dikalahkan oleh 

perusahaan lain. "Spesial" berarti bahwa perusahaan harus lebih unggul di bidangnya, 

apakah itu produk atau layanan. Oleh karena itu, untuk membuat produk / layanan 

diterima oleh konsumen, yang memiliki berbagai jenis kebutuhan dan keinginan, 

pemasar harus sangat aktif dalam memperhatikan perkembangan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Mendapatkan perhatian dari konsumen juga merupakan cara untuk menjadi 

"istimewa". Untuk melakukan itu, perusahaan harus mengembangkan atau 

menghubungkan merek dengan sesuatu yang akan menarik perhatian konsumen. Apa itu 

merek? Menurut Philip Kotler, "Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, 

atau kombinasi dari hal-hal ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 

jasa seseorang, atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing". 

Merek memberi banyak keuntungan kepada produsen dan konsumen (Simamora, 

2008). Memiliki merek yang kuat adalah salah satu aspek penting bagi perusahaan. 

Merek bergengsi dapat memiliki Ekuitas Merek yang kuat. Ekuitas Merek oleh Aaker 

adalah, "seperangkat aset dan kewajiban merek yang terkait dengan merek, nama, 

simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk 

atau layanan baik di perusahaan atau pelanggan" 

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

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

kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat suatu merek suatu produk. Ada 

beberapa tingkat Brand Awarness mulai dari sangat rendah, tidak sadar, Pengakuan 

Merek, Pengingat Merek, hingga tingkat tertinggi yaitu Top of Mind (Kottler, 2009). 

Perceived Quality adalah persepsi konsumen tentang hasil kualitas keseluruhan penilaian 

mereka dari suatu produk. Persepsi konsumen ini akan menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan dengan suatu produk yang pada akhirnya akan menentukan keputusan 

konsumen untuk membeli kembali. Brand Asosiation adalah segala sesuatu yang terkait 

dengan memori merek. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan memori merek dan 

ada beberapa hal yang mampu mengingatkan konsumen pada suatu merek produk, 

terutama dengan manfaat yang diberikan, bentuk kemasan dan harga produk. Sementara 

itu, Brand Loyalty adalah ukuran loyalitas pelanggan terhadap suatu merek. Ada lima 

level dalam Brand Loyalty Kottler, 2009), mulai dari level terendah sehingga konsumen 

dengan mudah beralih ke merek lain (switcher) ke level tertinggi dimana konsumen loyal 
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terhadap produk merek (berkomitmen). Semakin tinggi tingkat loyalitas konsumen, 

semakin besar keuntungan yang akan diperoleh. 

Produk dalam penelitian ini adalah produk makanan Sako yang merupakan salah 

satu anak cabang dari Geprek Group. Ayam Geprek Spesial Sambal Korek merupakan 

usaha kemitraan dibidang kuliner yang pertama kali didrikan di Cantel  Sragen, Jawa 

Tengah. Pada tahun 2006 sebelum mendirikan Ayam Geprek Spesial Sambal Korek 

Bapak Kusnadi Ikhwani memulai karirnya sebagai seorang pengusaha di bidang 

makanan dengan membuka restoran ayam bakar. Hingga saat ini Ayam Geprek Spesial 

Sambal Korek sudah memiliki lebih dari 46 mitra usaha dan akan terus dikembangkan 

dengan system dan tata kelola yang unggul. 

Ayam geprek Sako bertujuan untuk menjadi kuliner yang paling dicintai dengan 

merevolusi budaya kuliner dengan rasa sambal yang berbeda. Ayam geprek Sambel 

korek hanya menyiapkan makanan buatan tangan dengan sambal yang baru disiapkan di 

lokasi. 

Pikiran yang sama berlaku di Seluruh cabang. Sako telah menyebar di 

"pemerintahannya" di seluruh kabupaten maupun kota. Sako disukai oleh semua orang, 

tua dan muda, terutama untuk remaja, atau lebih khusus lagi, mahasiswa. Tetapi di antara 

merek kuliner lainnya, atau pesaing Sako di geprek assalam, gongso, ayam penyet dll, 

merek Sako lebih "terkenal". Apa yang istimewa dari mereknya? Seiring 

perkembangannya SAKO memberikan upaya terbaik untuk memberikan konsumen 

produk dan layanan terbaik untuk meningkatkan nilai penjualan. 

Menurut pencapaian SAKO , SAKO memiliki Ekuitas Merek yang cukup kuat. 

Maka dari itu, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh elemen Brand Equity, yaitu 

Brand Awarness, Perceived Quality, Brand Asosiation, dan Brand Loyalty terhadap 

Loyalitas Konsumen pada SAKO. Namun, mengapa penelitian ini memilih judul ini? 

Alasannya, menurut Aarker, loyalitas konsumen menjadi lebih penting bagi 

sebagian besar perusahaan. Untuk bisa bertahan di industri Kuliner, salah satu hal yang 

bisa dilakukan oleh SAKO adalah dengan meningkatkan dimensi brand equity. Menurut 

Aaker (1991), ekuitas merek dapat dicapai dengan memiliki persepsi kualitas, asosiasi 

merek, loyalitas merek, dan kesadaran merek. Semakin tinggi ekuitas merek maka 

loyalitas pelanggan juga akan tinggi (Alyasa & Kusnilawati, 2012). Misalnya, ketika 

sebuah rumah Makan menawarkan layanan yang baik, maka pelanggan dapat melakukan 

pembelian berulang dan lebih memilih untuk pergi ke Rumah makan tersebut 
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dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, ketika ekuitas merek meningkat maka akan 

berdampak pula pada kepuasan konsumen (Pappu & Quester, 2006). Kepuasan 

pelanggan berarti pelanggan dapat memperoleh sesuatu yang melebihi ekspektasi mereka 

(Kotler & Keller, 2012). Ketika suatu perusahaan memberikan kualitas produk dan 

layanan yang baik, maka pelanggan dapat berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan 

lebih dari yang mereka bayarkan (Jørgensen, 2013). Selain itu, kepuasan pelanggan 

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

pelanggan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, maka pelanggan 

cenderung melakukan kunjungan berulang dan mengulangi pembelian terhadap produk 

dan jasa tertentu yang ditawarkan (Logiawan & Subagio, 2014). Oleh karena itu, dengan 

meningkatkan ekuitas merek, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan, maka 

perusahaan akan memiliki posisi kompetitif yang lebih kuat dibandingkan pesaing 

(Long, Wan Ismail, Abdul Rasid, Hwee, & Jiun, 2013). Ini adalah pertahanan yang 

sangat baik terhadap persaingan yang berkembang, oleh karena itu memahami asosiasi 

merek dan kualitas yang dirasakan merek yang mempengaruhi loyalitas akan sangat 

membantu perusahaan dalam mempersiapkan strategi yang tepat dan pengembangan 

produk baru 

Berbicara tentang Brand Asosiation, dan Brand Asosiation adalah segala sesuatu 

yang terkait dengan memori merek. Setiap kesan yang muncul di benak responden yang 

terkait dengan ingatan mereka tentang produk. Ini bisa berupa harga, kemasan, merek 

dagang, dll. Jadi itu berarti bahwa ini tentang bagaimana merek dapat mengaitkan dirinya 

dengan ingatan konsumen dan memberi kesan kepada konsumen (Kotler, 2009). Kualitas 

yang dirasakan merek adalah persepsi konsumen tentang hasil kualitas keseluruhan 

penilaian mereka dari suatu produk. Ini berarti bahwa ini tentang bagaimana merek 

memberi konsumen persepsi dan penilaian mereka tentang kualitas produk (Kotler, 

2009). 

Sementara itu, berbicara tentang asosiasi merek, SAKO dikaitkan dengan Kuliner 

berkualitas tinggi. SAKO memiliki harga yang cukup Standar dibandingkan dengan 

merek lain. SAKO juga dikaitkan dengan Kuning. Kemasannya, outletnya, bahkan 

seragam karyawan semuanya berwarna ungu. Dan berbicara tentang persepsi kualitas 

merek, SAKO menggunakan mesin yang canggih untuk menghasilkan hanya makanan 

berkualitas tinggi. Setiap makanan disiapkan secara individual. Semua ini telah 
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dilakukan untuk mempertahankan diri dari persaingan yang semakin ketat di dunia 

bisnis. 

Kesadaran merek, Setiap kali pelanggan membeli produk, hal pertama yang 

muncul di benak mereka adalah nama merek. Ketika pelanggan membeli beberapa 

produk dari merek yang sama, itu menunjukkan bahwa merek tersebut memiliki 

kesadaran yang lebih tinggi (Macdonald dan Sharp, 2000) daripada merek rekan di pasar. 

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

produk merek tertentu. Dua, itu meningkatkan asosiasi merek dan loyalitas di pasar. 

Loyalitas merek menentukan tingkat keinginan tertinggi untuk membeli suatu produk. 

Pelanggan dan non-pelanggan mencapai kondisi ini melalui proses asosiasi merek. 

Kesadaran merek dengan menggunakan metode populer yang terkait dengan pemasaran 

membangun hubungan dengan pelanggan. Asosiasi dan keakraban ini kemudian 

dianggap sebagai loyalitas merek. 

Maka dari itu, penelitian ini ingin memahami seberapa besar Brand Awarness, 

Perceived Quality, Brand Asosiation, dan Brand Loyalty mempengaruhi loyalitas 

konsumen Ayam Geprek di SAKO Cantel Sragen 

2. METODE 

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah konsumen geprek 

dengan sampel penelitian 208 responden dengan metode pengumpulan convienien sampling. 

Untuk indikator Brand Association (X1) yaitu 1) Sikap / perasaan positif, 2) Merek yang kuat, 

3) Merek terkenal, 4) Posisi di masyarakat, 5) Informasi melalui media Kusuma, (Wahab dan

Widad, 2015). Indikator Brand Awareness (X2) yaitu 1) Kemampuan untuk mengenali merek 

produk, 2) Kemampuan untuk mengingat merek pada level Top of Mind, Ciri khas yang 

membedakan produk, 3) Kemampuan pelanggan dalam mengenali iklan merek produk, 4) 

Kemampuan pelanggan dalam mengenali varian merek produk. indikator Brand Loyalty (X4) 

yaitu 1) Pembelian Kembali, 2) Kebiasaan mengkonsumsi merek tertentu 3) Selalu 

merekomendasikan merek kepada orang lain 4) Tetap menggunakan merek 5) Percaya bahwa 

merek tersebut adalah merek terbaik. Kepuasan Pelanggan (Y) yaitu 1) Keramahan Karywan, 

2) Informasi yang diberikan 3) Komitmen Perusahaan 4) Permintaan 5) Kepercayaan 5)

Kepuasan dalam mengambil keputusan, 6) Pilihan dalam menggunakan Produk 7) 

Melakukan pekerjaan dengan baik (Sondoh Jr., Omar, Wahid, Ismail dan Harun (2007) dan 

Hermann, Xia, Monroe, dan Huber (2007). Indikator Loyalitas pelanggan (Z) yaitu 1) produk 
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tidak mampu memuaskan pelanggan, pelanggan akan bereaksi dengan cara exit (pelanggan 

menyatakan berhenti membeli merek atau produk) dan 2) voice (pelanggan menyatakan 

ketidakpuasan secara langsung pada perusahaan). Alat analisis dengan path analisis 

Hipotesis 

H1 = Brand Awareness Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan 

H2 : Brand Awareness Memiliki Pengaruh Terhadap Loyalitas pelanggan 

H3 = Kepuasan pelanggan dapat memediasi brand awareness terhadap loyalitas 

pelanggan 

H4 = Brand Association Berpengaruh Positif Terhadap Kepuasan Pelanggan 

H5: Brand Association memilik pengaruh terhadap loyalitas konsumen 

H6 = Kepuasan pelanggan dapat memediasi brand association Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

H7 = Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

 

Gambar1.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

Variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen adalah variabel yang 

menjadi akibat dari adanya variabel bebas, dalam hal ini variabel  terikatnya adalah 

Loyalitas pelanggan. 

Variabel mediasi adalah kepuasan Pelanggan 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang akan 

mempengaruhi munculnya variabel terikat. Variabel bebas dalam hal ini adalah Brand 

Awareness, dan Brand Association 

Brand 

Association 

loyalty 

Brand 

Awareness 

Statisfaction 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1. Laki – Laki 88 42.3 

2. Perempuan 120 57.7 

Jumlah 208 100% 

Sumber: Data Primer 2020, Diolah 

Jumlah Responden berdasarkan Umur 

Usia Jumlah Persentase (%) 

19-30 tahun 104 50.0 

31-40 tahun 75 36.1 

 41-50 tahun 26 12.5 

>51 tahun 3 1.4 

Total 208 100% 

Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020 

Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

S2 9 4.3 

S1 99 47.6 

D3 17 8.2 

SLTA 83 39.9 

Total 208 100% 

Sumber: Hasil intreprestasi data yang didapat, 2020 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Prosentase 

1. PNS 50 24.0 

2. Pengusaha 17 8.2 

3 Karyawan Swasta 92 44.2 

4 Pelajar/Mahasiswa 39 18.8 

5. IRT 10 4.8 

Jumlah 208 100% 

Sumber: Data Primer 2020, Diolah 

Karakteristik Responden Berdasarkan pendapatan 

No Pendapatan Jumlah Prosentase 

1. <Rp. 1.000.000 43 20.7 

2. Rp. 1.000.000-1.500.000 20 9.6 
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3. < Rp. 1.500.000 -Rp. 2.000.000 49 23.6 

4. >Rp. 2.000.000 96 46.2 

Jumlah 120 100% 

Sumber: Data Primer 2020, Diolah 

Analisis 

Hasil Ringkasan hasil analisis Data 

Variabel Model 1 Model 2 Model 3 

Kepuasan Loyalitas Loyalitas 

(Constant) 2.674 

Brand Awareness 0.256 0.137 

Brand Assosiation 0.872 0.057 

Kepuasan Pelanggan 0.228 0.162 

R 0.579 0.452 0.506 

R-Squared 0.335 0.204 0.256 

F-Hitung 51.573 52.836 23.351 

Probabilitas F 0.000 0.000 0.000 

Sumber: data yang diolah, 2020 

Berdasarkan Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara 

statistic hipotesis yang diajukan terdukung oleh teori sebelumnya. Dari data pada 

pengujian hipotesis. 

Brand Awareness dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

dalam pengujian hipotesis, Kesadaran Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan. Hasil ini juga serupa dengan penelitian sebelumnya. Menurut 

Bilalet al. (2014), ada hubungan yang kuat antara kesadaran merek dan kepuasan 

pelanggan. Artinya jika pelanggan sangat menyadari tentang suatu merek tertentu dan 

memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan, maka akan mengarah pada tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi terhadap merek tersebut. 

Hal ini berarti Kesadaran merek merupakan faktor yang sangat penting karena hal 

ini menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat atau konsumen terhadap perusahaan 

tersebut sehingga secara langsung mempengaruhi produk yang dihasilkan. Apabila 

sebuah produk dihasilkan oleh perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik maka 

produk tersebut akan mendapatkan konsumen yang lebih banyak dibanding produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang reputasinya kurang baik. Dengan kata lain, responden 

telah mencapai kesadaran akan merek rumah makan SAKO didalam benaknya. Sehingga 
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responden mampu mengenali dan mengingat keberadaan merek rumah makan SAKO 

diantara merek lainnya yang merupakan bagian dari kategori produk yang sama. 

Brand Assosiation dan kepuasan pelanggan. Hipotesis mempresentasikan Brand 

Assosiation berpengaruh  dan signifikan kepuasan pelanggan. Hal ini berarti karena hasil 

dalam statistik bernilai positif maka Brand Assosiation yang diberikan perusahaan sedikit 

dapat memberikan kepuasan pelanggan. 

Ada pengaruh positif dan signifikan dari Asosiasi merek terhadap kepuasan 

pelanggan dalam hasil ini. Asosiasi bahwa nama merek yang mapan memberikan 

pengaruh positif pada perilaku pembelian dan mempengaruhi kepuasan pengguna.  

Hasil ini menunjukkan responden sudah memiliki kesan yang berkaitan dengan ingatan 

mengenai merek rumah makan SAKO. Seperti yang diungkapkan Aaker (2007), suatu 

asosiasi merek adalah segala sesuatu atau kesan yang berkaitan dengan ingatan mengenai 

sebuah merek. Citra merek rumah makan SAKO yang spesifik dan persepsi yang telah 

terbentuk didalam benak responden mengenai karakteristik atau atribut yang terkait 

dengan merek rumah makan SAKO.

Brand Awareness dan Loyalitas Pelanggan. Variabel Brand Awareness kerja 

berpengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Akan tetapi Brand 

Awareness kerja bersifat positif. Hasil Penelitian inikonsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hussain et., al.  (2017); Kusuma, Wahab dan Widad (2015) menyatakan 

bahwa brand awareness memiliki pengaruh terhadap loyalitas.

Hal ini berarti bahwa banyaknya responden yang mengenal RM SAKO karena 

RM SAKO sudah lebih dulu mapan dalam industri RUMAH MAKAN dan outlit yang 

luas sehingga banyak masyarakat di Indonesia mengenal RM SAKO dibandingkan 

merek lainnya. RM SAKO merek memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat saya dapat 

membedakannya dari merek RM SAKO lainnya, artinya, RM SAKO merupakan merek 

yang diingat responden setelah mereka menyebutkan RM SAKO merek lain dan RM 

SAKO lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dibanding rumah makam lain. Hal 

tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi RM SAKO karena konsumen 

memiliki kecenderungan untuk memilih produk yang telah mereka kenal dengan baik. 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap kesadaran merek, responden mengaku bahwa 

mereka mengenali atau mengingat kembali bahwa RM SAKO merupakan bagian dari 

kategori Rumah makan yang ada di Indonesia karena rasa dan bentuk kemasannya yang 

unik. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau 
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mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek 

tertentu.Kesadaran merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi 

perusahaan karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung terhadap ekuitas 

merek. Apabila kesadaran konsumen terhadap merek rendah maka dapat dipastikan 

bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Warsito (2008) serta Astuti dan Cahyadi (2007) menemukan bukti bahwa kesadaran 

merek mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan.Oleh karena itu dapat 

diidentifikasikan, bahwa semakin tinggi kesadaran konsumen terhadap merek, maka 

dapat mempengaruhi untuk menggunakan kembali suatu merek.Hasil ini mendukung 

konsep merek sebagaimana dinyatakan oleh Aaker (2007). Kesadaran merek yang tinggi 

dari seseorang akan menciptakan nilai yang pada akhirnya akan menjadi salah satu 

sumber referensi menggunakan kembali suatu merek. 

Brand Assosiation dan Loyalitas Pelanggan. Hipotesis mempresentasikan Brand 

Assosiation tidak berpengaruh  dan signifikan Loyalitas Pelanggan. Hal ini berarti karena 

hasil dalam statistik bernilai positif maka Brand Assosiation yang diberikan perusahaan 

sedikit dapat memberikan Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian ini konsisten ayang 

dilakukan oleh Candra dan Keni (2019) menyatakan bahwa brand association tidak 

berpengaruh terhadap loyalitas. 

Kepuasan pelanggan dan Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji t dimana nilai probabilitas signifikan lebih 

kecil dari 0.000 yaitu 0,000 <0.05. Hasil yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andreani et., al. (2012) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Tjiptono (2008), menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas 

pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan. Ketika konsumen sudah merasa puas 

akan produk dari Honda maka terciptanya loyalitas dari pelanggan tersebut dengan 

adanya keinginan untuk membeli kembali produk dari Honda dan merekomendasikannya 

kepada lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat. 

Brand Awareness, kepuasan pelanggan dan Loyalitas Pelanggan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh mediasi 

terhadap brand awerenes dan loyalitas. Hasil penelitian konsisten yang dilakukan oleh 

Amalia et., al. (2014) menuntukkan 
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Hal ini terbukti bahwa pengaruh brand awareness terhadap loyalitas pelanggan akan 

lebih tinggi apabila melalui kepuasan pelanggan dan pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas pelanggan akan lebih tinggi apabila melalui kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan sebagai variabel penguat terciptanya loyalitas pada pelanggan. Pengaruh 

kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan lebih tinggi 

pengaruhnya dibandingkan pengaruh brand awareness terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan. 

Brand Assosiation, kepuasan pelanggan dan Loyalitas Pelanggan. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh mediasi terhadap Brand 

Assosiation dan loyalitas. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Seka (2020) 

menunjukkan bahwa kepuasan dapat memediasi anatara brand asosiasi terhadap 

loyaliytas .Suatu merek mampu memenuhi apa yang diharapkan pelanggan, apabila 

merek memberikan jaminan kualitas.  Hasil tersebut didukung oleh pelanggan yang 

merespon baik citra merek dikarenakan RM SAKO memiliki kemampuan agar mudah 

diingat oleh konsumen terutama kemudahan merek tersebut. . 

4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kepuasan pelanggan dapat 

memediasi antar Brand Awereness terhadap Loyalitas pelanggan. (2) Kepuasan 

pelanggan dapat memediasi antar Brand Association terhadap Loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: Karena kekuatan asosiasi merek lebih 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, disarankan bagi RM Sako untuk menawarkan lebih 

banyak paket produk dengan harga yang terjangkau dan ekonomis. 

Dari hasil penelitian, mayoritas konsumennya adalah kaum muda berusia 19-40 

tahun. Dianjurkan untuk menambahkan lebih banyak variasi produk, seperti salad dan 

sandwich sehat untuk menarik orang lanjut usia yang menjadi sadar mengonsumsi 

makanan sehat.
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Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk lebih kritis dalam memilih faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen karena penelitian 

hanya mampu memberikan kontribusi sebesar < 50%. Teknik pengambilan sampel yang 

berbeda dapat digunakan untuk menekankan keakuratan dan validitasnya.. 
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