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ABSTRAK 

 Kepuasan merupakan kunci terbentuknya loyalitas pelanggan dan 

menunjukkan adanya kesetian pelangan. Dalam rangka mewujudkan loyalitas 

pelanggan tersebut diperlukan adanya citra merek, ekutas merek, dan kepuasan 

pelanggan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh citra merek, 

ekuitas merek terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Penelitian 

ini menggunakan sampel masyarakat kota semarang yang membeli produk Coca 

Cola sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dengan metode 

purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil dari penlitian ini menunjukan bahwa variabel citra merek, ekuitas 

merek brpengaruh positis signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan brpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

Kata kunci : citra merek, ekuitas merek, kepusanpelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 
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ABSTRACT 

 Satisfaction is the key to the formation of customer loyalty and show 

their subscriber loyalty . In order to realize the needed customer loyalty their 

brand image , ekutas brand, and customer satisfaction . The purpose of this study 

to describe the influence of brand image , brand equity to customer satisfaction 

and customer loyalty . This study used a sample of people who bought the product 

Semarang Coca Cola 100 respondents . The sampling technique purposive 

sampling method . Data analysis method used is multiple linear regression . The 

results of this shows that the variable penlitian brand image , brand equity positis 

brpengaruh significantly to customer satisfaction , and customer satisfaction 

brpengaruh significant positive on customer loyalty . 

 

Keywords : brand image , brand equity and customer loyalty kepusanpelanggan . 
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