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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the effect of social media marketing activities on brand 

awareness, brand image that has an impact on customer satisfaction of purple kencana batik 

products. The number of respondents from this study were 140 respondents who had a 

minimum age criteria of 18 years, used and knew the social media of Batik Kencana Ungu and 

lived in Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and Lamongan. The technique for 

analyzing data uses Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) using the 

WarpPLS 6.0 statistical application. The results of this study explain that: 1. Social Media 

Marketing Activities have a significant positive effect on Brand Awareness. 2. Social Media 

Marketing Activities have a significant positive effect on Brand Image. 3. Social Media 

Marketing Activities have a significant positive effect on Customer Satisfaction. 4. Brand 

Awareness has a significant positive effect on Customer Satisfaction. 5. Brand Image has a 

significant positive effect on Customer Satisfaction. 6. Brand Awareness has a significant 

positive effect on Brand Image. 

Keywords: Social Media Marketing Activities, Brand Image, Brand Awareness, Customer 

Satisfaction. 

 

PENDAHULUAN 

Media sosial telah menjadi 

sarana bagi pelanggan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam berinteraksi 

interpersonal. Situs online maupun situs 

jejaring sosial telah mendorong pelanggan 

membawa aktivitas sosial ke dunia internet 

maupun dunia online.    

Menghadapi peningkatan yang 

semakin tinggi dari situs web, perusahan 

harus mampu bersaing dalam aktivitas 

pemasarannya. Banyak perusahaan telah 

mulai berpikir tentang cara menggunakan 

media sosial tersebut untuk memperdalam 

komunikasi dan berinteraksi dengan 

pengguna yang membangun hubungan 

dengan pelanggan. Pengusaha juga dituntut 

mampu menyesuaikan dengan keadaan dan 

perkembangan teknologi agar memiliki 

kinerja pemasaran yang setara dengan 

perusahaan besar. Media sosial dipandang 

sebagai sarana untuk mempromosikan 

produk yang dapat mendukung kinerja 

pemasaran. Aktivitas pemasaran di media 

sosial menjadi salah satu strategi 

perusahaan dan nilai yang terkandung dapat 

tersampaikan kepada pelanggan. Efisiensi 

dari media sosial telah menarik banyak 

perusahaan yang bertujuan untuk 

mailto:2016210316@students.perbanas.ac.id


 

 

2 
 

meningkatkan kinerja dan penghasilan 

mereka melalui internet atau media sosial 

(Kaplan & Haenlein dalam Chen & Lin, 

2019). 

Berbeda dengan bisnis di zaman 

dahulu, bisnis modern sekarang tidak sulit, 

banyak yang dapat dilakukan untuk 

mempermudah proses bisnis. Penggunaan 

media sosial dapat membantu 

mempermudah pekerjaan pemasaran. 

Pemasaran melalui media sosial ini juga 

mudah dan tidak sulit, pelaku bisnis atau 

perusahaan hanya memerlukan akses ke 

internet untuk melakukan kegiatan 

pemasaran nya serta alat untuk akses 

internet yang juga merupakan komponen 

penting untuk mensukseskan strategi 

pemasaran media sosial ini. 

Indonesia terkenal dengan 

fashion yang unik yaitu batik, industri batik 

umumnya dari usaha kecil menengah atau 

UKM. Industri batik memang banyak 

tersebar di Indonesia namun perusahaan 

dan UKM harus tepat dalam merumuskan 

strategi bersaing, salah satunya adalah 

dengan melihat lingkungan dan keadaan 

saat ini. 

Batik Kencana Ungu seluruh 

akun media sosial nya telah dicantumkan 

pada website sehingga pelanggan dapat 

melihat dan mengakses media sosial Batik 

Kencana Ungu dengan mudah. Website dan 

media sosial Batik Kencana Ungu banyak 

menjelaskan produk-produk nya tetapi 

produk batik Kencana Ungu sendiri masih 

belum memaksimalkan potensi dari 

pemasaran media sosial sehingga pesaing 

lain bisa saja mengungguli Batik Kencana 

Ungu apabila tidak mengikuti 

perkembangan zaman modern bidang 

pemasaran. Selain produk dan promosi 

Batik Kencana Ungu juga menjelaskan 

kepada pelanggan mengenai lokasi outlet, 

meminta feedback, dan kegiatan sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh positif aktivitas 

pemasaran media sosial, kesadaran merek, 

citra merek, dan kepuasan pelanggan 

Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial memiliki 5 faktor indikator utama 

yaitu entertainment, trendiness, 

interaction, customization, perceived risk. 

Lingkungan media sosial membuat 

penggunanya untuk beriteraksi, melihat dan 

mengawasi informasi dan konten yang ada 

di media sosial. Peluang bagi perusahaan 

juga banyak melalui postingan atau konten 

yang berisikan karyawan dan lingkungan 

perusahaan mereka. hal ini juga dapat 

membuat pengalaman pelanggan atas nilai 

yang diberikan perusahaan sehingga 

pelanggan puas (Chen & Lin, 2019). 

Variabel yang diduga dapat 

mempengaruhi aktivitas pemasaran media 

sosial adalah citra merek, kesadaran merek, 

dan kepuasan pelanggan. Persaingan 

kegiatan pemasaran akan semakin sulit, 

sehingga perusahaan harus dapat 

memberikan nilai lebih yang mengesankan 

dan memberi ingatan yang baik pada 

pelanggan (Tsaur et al dalam Chen & Lin, 

2019). Pelanggan tidak hanya melihat pada 

produk saja, merek suatu produk perlu 

memberikan nilai dan pengalaman yang 

mengesankan pelanggan.  

(Verhagen dalam Chen & Lin 

2019) Manfaat atas kemudahan pemasar 

untuk menyampaikan informasi dan 

menyediakan layanan media sosial dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas dan 

mendapatkan pengalaman yang sangat 

menyenangkan ketika melakukan transaksi 

online atau melihat informasi dari media 

sosial. 

Berdasarkan pada beberapa 

variabel yang dibahas, untuk menciptakan 

citra merek, kesadaran merek, dan 

kepuasan untuk pelanggan banyak hal yang 

perlu diketahui dan dilakukan oleh 

perusahaan. Berdasarkan pertimbangan ini 

peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

mengenai variabel yang diteliti.  
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RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial 

Kotler & Armstrong 

(2018:521) Media sosial merupakan 

jaringan sosial online sebagai tempat orang 

berkumpul untuk bersosialisasi dan berbagi 

pesan, pendapat, gambar, video, dan 

konten. Perusahaan dapat menggunakan 

media sosial untuk menjangkau pelanggan 

dengan konten pemasaran mengenai 

kejadian dan merek perusahaan. 

 

Kesadaran Merek 

Menurut Kotler & Keller 

(2018:207) Kesadaran merek adalah 

kemampuan seorang untuk mengenali, 

mengingat kembali suatu merek yang 

merupakan bagian dari suatu produk. 

Kesadaran merek merupakan paparan dan 

pengalaman yang berkaitan dengan merek. 

Semakin tinggi kesadaran merek, akan 

semakin mudah bagi konsumen untuk 

mengingat merek ketika membeli. 

 

Citra Merek 

(Suryani, 2013) Citra merek 

adalah sesuatu yang terkait dengan merek 

yang berada dalam ingatan para pelanggan. 

Persepsi dan keyakinan pelanggan yang 

tertanam dalam ingatan ini disebut citra 

merek. Citra merek yang merupakan 

persepsi pelanggan terhadap merek secara 

menyeluruh terbentuk oleh informasi yang 

diterima dan pengalaman pelanggan atas 

merek tersebut. 

 

Kepuasan Pelanggan 

(Kotler, 2016) kepuasan terjadi 

ketika pelanggan merasakan kinerja produk 

sama atau melebihi harapan pelanggan. 

Beberapa kesamaan di antara beberapa 

definisi di atas yang terkait dengan 

komponen kepuasan pelanggan (harapan 

dan kinerja / hasil dirasakan). Secara 

umum, harapan pelanggan adalah perkiraan 

atau keyakinan tentang apa yang akan 

diterima pelanggan jika membeli, 

mengkonsumsi suatu produk, dan 

meggunakan suatu jasa. 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Kesadaran Merek 

Hasil dari penelitian Park 

(2018) aktivitas pemasaran media sosial ini 

dapat mempengaruhi secara positif 

kesadaran merek. Aktivitas pemasaran 

media sosial berpengaruh dan berkontribusi 

untuk membentuk hal yang baik dan positif 

terhadap kesadaran merek. Sebuah merek 

yang sudah mempunyai kesadaran terhadap 

pelanggannya dapat membantu aktivitas 

pemasara media sosial dalam mengingat 

merek. 

H1 : Aktivitas Pemasaran Media Sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

Permintaan Asuransi. 

 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Citra Merek 

Hasil dari penelitian Park 

(2018) aktivitas pemasaran media sosial 

dapat mempengaruhi secara positif citra 

merek. Aktivitas pemasaran media sosial 

memiliki dampak positif bagi merek dan 

juga pelanggan.  

H2 : Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Citra Merek. 

 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil penelitian Chen & Lin 

(2019) menunjukan bahwa aktivitas 

pemasaran media sosial dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Verhagen et al. (2011) dalam Chen & Lin 

(2019) menemukan bahwa ketika 

melakukan transaksi online, pelanggan 

akan memiliki kepuasan yang lebih tinggi 

dengan situs web mereka jika memiliki 

pengalaman yang sangat menyenangkan.  

H3 : Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 

Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari penelitian Bilal & 

Malik (2014) menunjukan bahwa 
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kesadaran merek memiliki hubungan yang 

kuat dengan kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan sangat mengingat suatu 

merek dan memiliki informasi akan merek 

tertentu sehinga apabila pelanggan memilik 

merek tertentu akan ada kepuasan sendiri 

bagi pelanggan.  

H4 : Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan. 

 

Pengaruh Citra Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari penelitian Behboudi 

(2017) menunjukan bahwa citra merek 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

secara positif. Pelanggan ingin menerima 

layanan yang terbaik dan tercepat. 

Perusahaan harus dapat melindungi, 

mengembangkan, meningkatkan merek, 

dan perusahaan juga harus memastikan 

kepuasan pelanggan.  

H5 : Pengaruh Citra Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan. 

 

Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Citra Merek 

Hasil penelitian Bilgin (2018) 

menunjukan bahwa kesadaran merek tidak 

mempengaruhi citra merek oleh pelanggan 

yang berada di level sama karena 

keterbatasan pengaruh dari kesadaran 

merek terhadap citra merek. Hasil 

penelitian Dib & Alhaddad (2015) bahwa 

kesadaran merek memberi efek positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Penelitian 

ini menuliskan bahwa kesadaran yang 

meningkat secara umum akan 

menghasilkan tingkat citra merek yang 

lebih tinggi pada saat yang sama, karena 

kesadaran merek memainkan peran penting 

dalam membangun citra merek.  

H6 : Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Citra Merek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sampel 

Berdasarkan perhitungan 

teknik pengambilan sampel, maka 

minimal sampel yang dibutuhkan 

berjumlah 98, sehingga peneliti 

menggunakan 100 sampel yaitu 

masyarakat yang menggunakan media 

sosial, mengetahui media sosial batik 

Kencana Ungu, serta yang membeli dan 

menggunakan batik Kencana Ungu. 

Peneliti menggunakan 40 sampel kecil 

yang digunakan untuk melihat hasil uji 

validitas dan reliabilitas. 

Sampel dalam penelitian ini 

mengambil sampel dengan kriteria: (1) 

Usia minimal 18 tahun. (2) 

Menggunakan Batik Kencana Ungu. (3) 

Responden masyarakat yang 

menggunakan media sosial, mengetahui 

media sosial batik Kencana Ungu, serta 

yang membeli dan menggunakan batik 

Kencana Ungu. (4) Responden harus 

memiliki e-mail yang digunakan untuk 

mengisi kuesioner pada google form.  

 

Data Penelitian 

Pada penelitian ini data yang 

digunakan adalah data primer. Peneliti akan 

mendapatkan informasi dari responden 

melalui kuesioner akan dibagikan kepada 

responden melalui link menuju google 

forms, terdapat sebuah rancangan 

pertanyaan yang secara logis akan 

berhubungan dengan masalah penelitian 

dan setiap pertanyaan merupakan jawaban-

jawaban yang mempunyai arti dalam 
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menguji hipotesis. Kuesioner lebih lengkap 

dan terperinci. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Kepuasan Pelanggan. 

Variabel bebas dalam penelitian ini  adalah 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial. 

Variabel mediasi dalam penelitian ini 

adalah Kesadaran Merek dan Citra Merek. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial 

Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial adalah persepsi pelanggan terhadap 

jejaring sosial online yang dapat digunakan 

untuk aktivitas pemasaran yang mudah 

dipahami bagi pelanggan maupun audiens 

ditinjau melalui aspek hiburan, interaksi, 

tren, kustomisasi dan risiko yang dirasakan. 

Kesadaran Merek 

Kesadaran Merek adalah 

persepsi pelanggan atas suatu merek yang 

selalu muncul dalam pikiran dan menjadi 

merek yang selalu diingat oleh pelanggan 

ketikan melihat suatu produk. 

 

Citra Merek 

 Citra merek adalah persepsi 

pelanggan atas sesuatu yang terkait dengan 

merek yang berada dalam ingatan. 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah 

persepsi pelanggan terhadap rasa puas dan 

kesenangan dalam penggunaan produk 

Batik Kencana Ungu dan menggunakan 

media sosial untuk pembelian dan mencari 

informasi, ini akan berdampak kepada 

kesetiaan pelanggan tersebut. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian    ini    menggunakan    alat    bantu 

berupa aplikasi WarpPLS 6.0 dengan  hasil 

pengujian : 

Gambar 2 

Hasil Estimasi Model 

 

Tabel 1 

Path Coefficients dan P-Values 

 

Pada gambar 2 dan tabel 1 

dapat dilihat  hasil estimasi Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial (MS) memiliki 

nilai koefisien β sebesar 0,589 terhadap 

Kesadaran Merek (KM). Pengaruh ini 

positif dan signifikan dengan nilai p-values  

sebesar <0,001 lebih kecil dai 0,050. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kesadaran 

Merek Batik Kencana Ungu terbukti 

kebenarannya hipotesis diterima. 

Hasil estimasi Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial (MS) memiliki 

nilai koefisien β sebesar 0,336 terhadap 

Citra Merek (CM). Pengaruh ini positif dan 

signifikan dengan nilai p-values  sebesar 

Hipot

esis 

Ket Nilai 

(β) 

p-

values 

Hasil 

H1 MSKM 0,589 <0,001 diteri

ma 

H2 MSCM 0,336 <0,001 diteri

ma 

H3 MSKP 0,227 0,009 diteri

ma 

H4 KMKP 0,252 0,004 diteri

ma 

H5 CMKP 0,382 <0,001 diteri

ma 

H6 KMCM 0,438 <0,001 diteri

ma 
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<0,001 lebih kecil dai 0,050. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial berpengaruh 

signifikan positif terhadap Citra Merek 

Batik Kencana Ungu terbukti kebenarannya 

hipotesis diterima. 

Hasil estimasi Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial (MS) memiliki 

nilai koefisien β sebesar 0,227 terhadap 

Kepuasan Pelanggan (KP). Pengaruh ini 

positif dan signifikan dengan nilai p-values 

sebesar 0,009 lebih kecil dai 0,050. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis Aktivitas 

Pemasaran Media Sosial berpengaruh 

signifikan positif terhadap Citra Merek 

Batik Kencana Ungu terbukti kebenarannya 

hipotesis diterima. 

Hasil estimasi Kesadaran 

Merek (KM) memiliki nilai koefisien β 

sebesar 0,252 terhadap Kepuasan 

Pelanggan (KP). Pengaruh ini positif dan 

signifikan dengan nilai p-values sebesar 

0,004 lebih kecil dai 0,050. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis Kesadaran 

Merek berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kepuasan Pelanggan Batik 

Kencana Ungu terbukti kebenarannya 

hipotesis diterima. 

Hasil estimasi Citra Merek 

(CM) memiliki nilai koefisien β sebesar 

0,382 terhadap Kepuasan Pelanggan (KP). 

Pengaruh ini positif dan signifikan dengan 

nilai p-values  sebesar <0,001 lebih kecil 

dai 0,050. Hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis Citra Merek berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kepuasan 

Pelanggan Batik Kencana Ungu terbukti 

kebenarannya hipotesis diterima. 

Hasil estimasi Kesadaran 

Merek (KM) memiliki nilai koefisien β 

sebesar 0,438 terhadap Citra Merek (CM). 

Pengaruh ini positif dan signifikan dengan 

nilai p-values  sebesar <0,001 lebih kecil 

dai 0,050. Hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis Kesadaran Merek berpengaruh 

signifikan positif terhadap Citra Merek 

Batik Kencana Ungu terbukti kebenarannya 

hipotesis diterima. 

 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Kesadaran Merek 

Hasil dari hipotesis satu 

menujukan bahwa Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kesadaran Merek. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar aktivitas 

pemasaran media sosial maka semakin 

besar tingkat kesadaran merek pelanggan 

Batik Kencana Ungu. Penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Park (2018) 

bahwa Aktivitas Pemasaran Media Sosial 

berpengaruh dan berkontribusi membentuk 

hal baik dan positif terhadap Kesadaran 

Merek. Sebuah merek yang mempunyai 

kesadaran terhadap pelanggan akan dapat 

membantu dalam mengingat merek. 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Citra Merek 

Hasil dari hipotesis dua 

menujukan bahwa Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Citra Merek. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin besar aktivitas pemasaran 

media sosial maka semakin besar tingkat 

Citra Merek dari Batik Kencana Ungu. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Park (2018) bahwa Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial berpengaruh dan memiliki 

dampak positif terhadap merek Batik 

Kencana Ungu dan juga pelanggan. 

Pengaruh Aktivitas Pemasaran Media 

Sosial terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari hipotesis tiga 

menujukan bahwa Aktivitas Pemasaran 

Media Sosial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar aktivitas 

pemasaran media sosial maka semakin 

besar tingkat kepuasan pelanggan Batik 

Kencana Ungu. Penelitian ini mendukung 

hasil penelitian Chen & Lin (2019) bahwa 

Aktivitas Pemasaran Media Sosial 

berpengaruh dan berkontribusi membentuk 

hal baik dan positif terhadap Kesadaran 

Merek. Sebuah merek yang mempunyai 

kesadaran terhadap pelanggan akan dapat 

membantu dalam mengingat merek. 
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Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari hipotesis empat 

menujukan bahwa Kesadaran Merek positif 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin besar 

kesadaran merek maka semakin besar 

tingkat kepuasan pelanggan Batik Kencana 

Ungu. Penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Bilal & Malik (2014) bahwa 

Kesadaran Merek memiliki hubungan yang 

kuat dengan kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan mengingat merek dan 

memiliki informasi akan merek sehingga 

apabila pelanggan memiliki merek Batik 

Kecana Ungu maka pelanggan akan 

memiliki kepuasan tersendiri bagi 

pelanggan yang menggunakan.  

 

Pengaruh Citra Merek terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Hasil dari hipotesis lima 

menujukan bahwa Citra Merek positif 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin besar 

citra merek maka semakin besar tingkat 

kepuasan pelanggan Batik Kencana Ungu. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Behboudi (2017) yang menunjukan bahwa 

Kesadaran Merek dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan secara positif. 

Pelanggan ingin mendapat layanan yang 

terbaik dan tercepat, pelanggan akan 

memilih produk yang dirasa baik serta 

bermanfaat, sehingga perusahaan harus 

dapat melindungi, meningkatkan, dan 

memastikan kepuasan pelanggan. 

Pengaruh Kesadaran Merek terhadap 

Citra Merek 

Hasil dari hipotesis enam 

menujukan bahwa Kesadaran Merek positif 

signifikan terhadap Citra Merek. Hal ini 

menunjukan bahwa semakin besar 

kesadaran merek maka semakin besar 

tingkat citra merek Batik Kencana Ungu. 

Penelitian ini didukung hasil penelitian Dib 

& Alhaddad (2015) mengatakan bahwa 

kesadaran merek memberi efek positif dan 

signifikan terhadap citra merek. Kesadaran 

merek yang meningkat secara umum akan 

menghasilkan tingkat citra merek yang 

lebih tinggi pada saat yang sama. 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa jawaban dari 

permasalahan serta pembuktian hipotesis 

penelitian dari hasil pengujian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Hasil 

pengujian hipotesis satu membuktikan 

bahwa aktivitas pemasaran media sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesadaran merek. Hal ini berarti semakin 

tinggi aktivitas pemasaran media sosial dari 

perusahaan, semakin tinggi kesadaran 

merek. (2) Hasil pengujian hipotesis dua 

membuktikan bahwa aktivitas pemasaran 

media sosial berpengaruh positif signifikan 

terhadap citra merek. Hal ini berarti 

semakin tinggi aktivitas pemasaran media 

sosial dari perusahaan, semakin tinggi citra 

merek. (3) Hasil pengujian hipotesis tiga 

membuktikan bahwa aktivitas pemasaran 

media sosial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

berarti semakin tinggi aktivitas pemasaran 

media sosial dari perusahaan, semakin 

tinggi kepuasan pelanggan. (4) Hasil 

pengujian hipotesis empat membuktikan 

bahwa kesadaran merek berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal ini berarti semakin tinggi 

kesadaran merek dari perusahaan, semakin 

tinggu kepuasan pelanggan. (5) Hasil 

pengujian hipotesis lima membuktikan 

bahwa citra merek berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hal ini berarti semakin tinggi citra merek 

semakin tinggi kepuasan pelanggan. 

Hasil pengujian hipotesis enam 

membuktikan bahwa kesadaran merek 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

citra merek. Hal ini berarti semakin tinggi 
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kesadaran merek dari perusahaan, semakin 

tinggi citra merek 

Berdasarkan pada penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti menyadari 

bahwa terdapat beberapa keterbatasan 

penelitian diantaranya sebagai berikut: (1) 

Adanya kriteria responden dalam penelitian 

yaitu berdomisili di Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan 

Lamongan. (2) Kesulitan dalam 

menemukan responden karena banyak 

responden dari daerah selain 

Gerbangkertasusila yang mengisi sehingga 

peneliti perlu mencari responden lain. (3) 

Banyak masyarakat yang menggunakan 

batik tanpa mengetahui merek. (4) Uji 

Validitas pada sampel besar terdapat satu 

butir pernyataan yang hasil uji validitasnya 

< 0,5 sehingga peneliti menghapus 

indikator tersebut. (5) Adanya pihak yang 

tidak bertanggung jawab sehingga mengisi 

secara tidak benar pada kuesioner baik data 

diri maupun jawaban pada pernyataan. 

Saran yang dapat diberikan 

kepada Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka saran yang dapat diberikan 

bagi pihak terkait sebagai berikut: Bagi 

peneliti selanjutnya (1) Peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memperluas wilayah 

penelitian luar Gerbangkertasusila. (2) 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menganalisis pengaruh mediasi. (3) Peneliti 

selanjutnya disarankan mengambil obyek 

yang berkaitan atau relevan dengan 

Perceived Risk pada variabel aktivitas 

pemasaran media sosial, sehingga indikator 

tidak dihapus. Bagi Batik Kencana Ungu 

(1) Berdasarkan hasil penelitian ini 

aktivitas pemasaran media sosial terhadap 

kesadaran merek memliki pengaruh paling 

tinggi, sehingga Batik Kencana Ungu perlu 

mengoptimalkan konten media sosial yaitu 

hiburan, interaksi dengan pelanggan, 

mengikuti tren yang sedang dibicarakan, 

dan kustomisasi. (2) Batik Kencana Ungu 

perlu mengoptimalkan kinerja pemasaran 

online sebagai salah satu sarana pemasaran, 

seperti melakukan pengenalan lokasi toko 

pada media sosial, partisipasi memberikan 

bantuan desain batik dalam kegiatan seperti 

duta batik, dan melakukan endorsement. 
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