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ABSTRACT 

Telecommunications industry competition is getting tougher, especially 

smartphones. It also occurs in the smartphone industry in Indonesia. Based on the 

data, the growth of smartphones in Indonesia is projected to continue to rise until 

2014. But this is contrary to the growth of BlackBerry in Indonesia based on the 

data will continue to decline until 2014. This is a signal that there is an indication 

consumers make brand switching to another brand of smartphone.  

This research uses quantitative method. Data were collected by questionnaire. The 

respondents in this research are 100 people of former Blackberry smartphone 

users in Jakarta region. Three hypotheses are formulated and tested using Path 

Analysis.  

The result of this research indicates that independent variable, consumer 

dissatisfaction that significant influence brand switching on Blackberry 

smartphone in Jakarta region, either directly or through variety seeking.  

 
Keywords: Consumer Dissatisfaction, Variety Seeking, Brand Switching 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis menghadapi era baru persaingan global yang semakin ketat 

yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi didorong oleh kemajuan pesat dalam 

bidang teknologi, liberalisasi perdagangan, serta faktor-faktor lain. Lebih jauh lagi 

bahwa dalam era globalisasi, jumlah merek dan produk yang bersaing dalam pasar 

menjadi sangat banyak sehingga konsumen memiliki beragam pilihan dan 

alternatif produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. 

Berbagai macam pilihan produk baik barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh produsen, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan 

konsumsi dengan berbagai pilihan merek. Beragamnya merek produk yang 

ditawarkan kepada konsumen membuat konsumen memiliki kesempatan untuk 

beralih dari satu merek ke merek lainnya (brand switching). Oleh karena itu, 

produsen perlu melakukan berbagai macam langkah dalam hal mempertahankan 

dan meningkatkan loyalitas merek yang sudah dibangun sebelumnya. Seperti yang 

dijelaskan oleh Mowen & Minor (2002) bahwa loyalitas merek (brand loyalty) 

mempunyai arti kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap 

sebuah merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya dimasa mendatang. Ukuran ini mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya seorang konsumen beralih ke merek lain 

yang ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut didapati 

adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya. 
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Kotler & Keller (2006) mengatakan bahwa ketidakpuasan konsumen 

(consumer dissatisfaction) merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

perpindahan merek karena pelanggan yang tidak puas akan mencari informasi 

pilihan produk atau merek lain, dan mungkin akan berhenti membeli produk atau 

mempengaruhi orang lain untuk tidak membeli. Peter & Olson (2008) 

mengemukakan bahwa perpindahan merek dapat muncul karena adanya pencarian 

variasi (variety seeking). Sedangkan menurut Junaedy & Dharmmesta (2002) 

dalam Uturestantix, Ari Warokka, & Cristina Gallato (2012) bahwa pencarian 

variasi telah memediasi pengaruh ketidakpuasan konsumen terhadap keputusan 

perpindahan merek. 

Salah satu industri bisnis yang terkena dampak dari globalisasi tersebut 

adalah industri telekomunikasi. Hal ini diperkuat dengan semakin beragamnya 

berbagai macam pilihan merek produk ponsel yang ditawarkan oleh perusahaan 

dan pengembangan ponsel yang semakin cepat. Pengembangan ponsel yang cepat 

tersebut terutama terletak pada bentuk, ukuran dan fiturnya. Semakin lama bentuk 

ponsel semakin menarik, ukuran semakin kecil dan fitur kegunaannya semakin 

lengkap. Terlebih lagi, saat ini sudah muncul berbagai ponsel yang mempunyai 

fungsi yang mirip dengan komputer yang disebut smartphone. Dewasa ini produk 

ponsel kategori smartphone semakin berkembang baik dari segi bentuk, fitur 

maupun ragam sistem operasinya. Mayoritas pengguna smartphone menyukai 

smartphone multimedia yang sekaligus dapat menunjang profesi dan 

kebutuhannya. Jika pemakaian merek produk smartphone sebelumnya dirasa 

kurang memberi manfaat dan atau tidak sesuai dengan kebutuhannya saat ini, 

maka konsumen akan merasakan ketidakpuasan pada merek produk smartphone 
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tersebut. Selain itu, hadirnya berbagai macam pilihan merek produk smartphone 

membuat peta persaingan smartphone di pasaran semakin ketat. Apalagi merek 

baru produk smartphone seringkali hadir dengan tawaran fungsi atau fitur yang 

menarik sehingga mendorong konsumen untuk mencari variasi.  

Fenomena smartphone ini juga berlaku di Indonesia. Indonesia adalah 

salah satu pasar smartphone potensial dengan pertumbuhan dan proyeksi 

pertumbuhan yang tinggi. Kondisi ini didukung oleh data pada gambar 1.1 berikut: 

 
  Sumber: Majalah GATRA No.34 Juli 2010 
 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Smartphone 
di Indonesia 2007-2014 

 
Berdasarkan gambar 1.1 di atas, pertumbuhan smartphone di Indonesia 

mengalami penurunan dari tahun 2007 ke 2008, sedangkan untuk pertumbuhan 

smartphone di Indonesia antara tahun 2008 hingga 2010 mengalami kenaikan. 

Adapun pertumbuhan smartphone di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014 

diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan. 

Dari pemaparan tersebut, peneliti tertarik memilih objek dalam penelitian 

ini adalah produk smartphone. Pertimbangan pemilihan produk smartphone ini 
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adalah karena dari sisi pertumbuhan bisnis, industri smartphone merupakan salah 

satu industri yang mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebagai 

akibatnya adalah dari tahun ketahun produk smartphone semakin bervariasi dan 

konsumen yang dihadapkan pada banyak pilihan merek produk smartphone dan 

kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek produk smartphone ke 

merek lain semakin besar, khususnya bagi mereka yang berorientasi pada 

kepuasan dan mencoba hal-hal baru. 

Merek produk smartphone yang dipilih peneliti adalah Blackberry 

dikarenakan setelah awal kehadirannya di Indonesia pada tahun 2008 dengan 

teknologi push mail, Blackberry segera menghadapi persaingan yang sangat ketat 

dengan para pesaingnya. Hal ini terjadi karena banyak produsen lain yang juga 

memproduksi smartphone dengan teknologi yang serupa. Kondisi tersebut 

menjadikan tingkat pertumbuhan Blackberry di Indonesia mengalami penurunan 

pada tahun 2009 hingga 2010. Untuk tahun 2011 hingga tahun 2014, penurunan 

tingkat pertumbuhan Blackberry diprediksi masih akan terjadi.  

Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Blackberry di 
Indonesia 2007-1014 

 
 2009 2010 2011-2014 

Total 76 % 30 % 29 % 
Voice -36 % 11 % 21 % 
Data 26 % 37 % 31 % 

           Sumber: Majalah GATRA No.34 Juli 2010 

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 

Blackberry secara total mengalami penurunan antara tahun 2009-2014. Tingkat 

pertumbuhan Blackberry mengalami penurunan dari 76% pada tahun 2009 

menjadi 30% pada tahun 2010 atau mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 
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46%. Adapun untuk proyeksi pertumbuhan rata-rata Blackberry pada tahun 2011 

hingga 2014 adalah sebesar 29% atau rata-rata mengalami penurunan sebesar 1% 

dibanding tahun 2010. 

Penurunan tingkat pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan Blackberry di 

Indonesia antara tahun 2007 hingga 2014 ini tentu akan menjadi masalah bagi 

produsen Blackberry mengingat bahwa pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan 

smartphone di Indonesia antara tahun 2007 hingga 2014 secara umum cenderung 

meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.1. 

Dengan adanya penurunan tingkat pertumbuhan Blackberry di Indonesia 

dari tahun ke tahun, yang berbanding terbalik dengan tingkat pertumbuhan 

smartphone di Indonesia, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa adanya keputusan 

perpindahan merek dari merek smartphone Blackberry ke merek lain. Indikasi 

tersebut didukung oleh fakta bahwa sudah ada banyak konsumen yang 

meninggalkan Blackberry dengan alasan dilihat dari sisi platform, perangkat 

Blackberry sudah terlihat mulai membosankan, karena fitur aplikasi di platform 

mereka masih sangat sedikit (http://techrity.com). Terlebih lagi, setiap tahun 

vendor yang menggelontorkan merek smartphone kerap melakukan persaingan. 

Kuartal kedua tahun 2012 smartphone bersistem operasi Android, seperti Samsung 

lebih populer dan memimpin pasar mengalahkan Blackberry. Hal ini juga terjadi 

di kuartal ketiga tahun 2012, smartphone bersistem operasi Android seperti 

Samsung kembali unggul di pasar Indonesia dan semakin jauh meninggalkan 

beberapa rivalnya seperti Blackberry, Iphone, Mito, Nokia, Cross, dan merek 

smartphone lainnya (http://www.pricearea.com).  
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Seiring semakin populernya smartphone bersistem operasi Android 

maupun iOS, muncul fakta bahwa penduduk kelas menengah ke atas Indonesia, 

khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta yang mayoritas menggunakan 

Blackberry sebagai telepon seluler utama mereka dalam berkomunikasi, tidak lagi 

menggunakan Blackberry seakan meninggalkan sebuah saluran tempat kita 

terhubung dengan hampir seluruh orang di lingkungan terdekat, terutama bagi 

kalangan pebisnis, pengajar , maupun anak sekolahan (www.tekno.liputan6.com). 

Saat ini smartphone sangat populer di kalangan muda yang seringkali 

dikategorikan sebagai kelompok konsumen yang cenderung terbuka terhadap 

produk baru yang dimunculkan di pasaran sehingga rentan untuk berpindah merek. 

Kelompok ini juga diyakini selalu ingin mengikuti trend gaya hidup terkini, 

terlepas dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar membutuhkan produk 

tersebut dan mendapat manfaat dari produk yang dikonsumsinya (Schiffman & 

Kanuk, 2010). Fokus dari produsen produk smartphone selama ini juga tampak 

cenderung membidik segmen muda ini. InMobi, sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang Mobile Ads Network memprediksi bahwa kalangan muda di bawah usia 

27 tahun akan menguasai statistik pengguna ponsel (termasuk smartphone) di 

Indonesia hingga 72% (www.inmobi.com).  

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, terutama dengan penelitian ini, 

diharapkan dapat membuktikan adanya pengaruh ketidakpuasan secara tidak 

langsung terhadap perpindahan merek smartphone Blackberry, yaitu melalui 

pencarian variasi maupun langsung di wilayah Jakarta. Selanjutnya peneliti dapat 

memberikan saran kepada produsen agar dapat mengatasi perilaku perpindahan 

merek tersebut serta bagaimana meningkatkan penjualan smartphone Blackberry. 
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini sebagai skripsi dengan judul: “Analisis Pengaruh 

Ketidakpuasan Konsumen dan Pencarian Variasi Sebagai Intervening 

Terhadap Perpindahan Merek Smartphone Blackberry di Wilayah Jakarta”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di 

atas, maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap pencarian variasi?  

2. Apakah ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta?  

3. Apakah pencarian variasi berpengaruh terhadap perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksud agar penelitian menjadi lebih terarah dan 

mudah dipahami oleh pembaca sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan 

masalah pada penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Jakarta, dengan responden yang 

tinggal di wilayah Jakarta, pernah menggunakan smartphone Blackberry, 

sudah melakukan perpindahan merek ke smartphone lain dan sudah tidak 

menggunakan smartphone Blackberry tersebut saat menjadi responden 

penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh dari ketidakpuasan konsumen dan 

pencarian variasi terhadap perpindahan merek, di luar faktor-faktor lainnya 

yang dapat mempengaruhi perpindahan merek seperti promosi penjualan, 

keterlibatan, harga, daya tarik pesaing, prior experience, product knowledge, 

media search, consideration-set size, retailer search, dan lainnya.. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap 

pencarian variasi. 

2. Untuk mengetahui apakah ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

3. Untuk mengetahui apakah pencarian variasi berpengaruh terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian   

Dengan ada penelitian ini diharapkan oleh peneliti bermanfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat, yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan 

teori-teori dan literatur yang diperoleh di dalam perkuliahan kemudian 

memperdalam pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir ilmiah dalam 

bidang manajemen pemasaran khususnya tentang perpindahan merek serta 

sebagai syarat mendapat gelar sarjana ekonomi dari STIE Indonesia Banking 

School. 

2. Bagi produsen 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola dan mempertahankan merek 

agar tetap menjadi pilihan konsumen mengingat persaingan antar merek yang 

semakin meningkat. 
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3. Bagi akademisi 

Sebagai bahan penambah wawasan yang berkaitan dengan pengaruh 

ketidakpuasan konsumen, pencarian variasi, dan perpindahan merek. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Susunan sistematika pembahasan skripsi yang disajikan oleh peneliti 

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hal-hal yang akan 

diuraikan dalam skripsi ini, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, serta sistematika pembahasan yang merupakan uraian 

singkat mengenai bab-bab dalam skripsi ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat 

landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam skripsi ini, hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan materi pembahasan skripsi ini, serta rerangka 

pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam skripsi ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan data yang termasuk di dalamnya adalah 

data yang dihimpun, teknik pengumpulan data. Kemudian 

metode analisa data yang membahas teknik pengolahan data 

serta teknik pengujian hipotesis.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang berisi 

deskripsi objek penelitian, analisis data dari pembahasannya 

sehingga dapat diketahui hasil analisa yang diteliti mengenai  

pembuktian hipotesis sampai dengan pengaruh variabel 

independen, variabel intervening, terhadap variabel dependen. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Di 

dalamnya berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil 

penelitian, serta saran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pemasaran (Marketing) 

Pemasaran bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan (needs), 

keinginan (wants), dan permintaan (demands). Manusia harus menemukan 

kebutuhannya terlebih dahulu, sebelum ia memenuhinya. Usaha untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan suatu hubungan. 

Dengan demikian pemasaran bisa juga diartikan suatu usaha untuk memuaskan 

kebutuhan  konsumen dan produsen. Faktor penting dalam pemasaran dalam 

menciptakan nilai adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. Pemasaran juga 

menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi (Limakrisna & 

Susilo, 2012).  

Kegiatan pemasaran modern bukan hanya sekedar menjual produk, namun 

pemasaran modern dapat diartikan lebih luas yang dimulai dari perubahan 

paradigma berpikir setiap unsur dalam kegiatan pemasaran itu sendiri. Pemasaran 

modern juga bukan hanya suatu alat untuk memenangkan persaingan, tetapi lebih 

jauh lagi merupakan suatu alat agar mendapatkan win-win solution baik bagi 

produsen, pesaing, maupun konsumen, yaitu dengan cara membangun kemitraan, 

baik dengan pesaing, pemasok, penyalur, maupun konsumen. Memahami, 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai dan kepuasan kepada 

konsumen adalah inti pemikiran dan praktek pemasaran modern (Limakrisna & 

Susilo, 2012).  
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Secara singkat, Kotler & Armstrong (2012) mendefinisikan pemasaran 

sebagai proses pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. 

Dua sasaran pemasaran yang utama adalah menarik konsumen dengan 

menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan konsumen saat ini dengan 

memberikan kepuasan. Kotler & Armstrong (2012) juga menyebutkan pemasaran 

sebagai proses dimana produsen menciptakan nilai bagi konsumen dan 

membangun hubungan konsumen yang kuat untuk menangkap nilai-nilai dari 

konsumen sebagai imbalan. 

2.1.2 Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 

Dalam rangka memasarkan produknya, penting bagi produsen untuk 

mempelajari perilaku konsumen. Dengan mempelajari perilaku konsumen, seorang 

produsen dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dengan memahami 

perilaku konsumen pula, produsen akan mampu mengetahui produk atau jasa 

seperti apa yang disukai konsumen sehingga produk atau jasa akan lebih mudah 

terjual. 

Pengertian perilaku konsumen menurut  Schiffman & Kanuk (2010) adalah 

bahwa perilaku konsumen sebagai perilaku yang konsumen tampilkan dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menentukan produk dan jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Peter & 

Olson (2008) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara 

pengaruh kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Ada tiga ide penting dalam 

definisi tersebut, yaitu: 
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1. Perilaku konsumen adalah dinamis. Ini artinya bahwa seorang konsumen, 

grup konsumen, serta masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang 

waktu. Dalam studi perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa 

generasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk satu jangka waktu 

tertentu, produk, individu atau grup tertentu. 

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi. Ini berarti bahwa untuk memahami 

konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, produsen 

harus memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi) dan mereka rasakan 

(pengaruh), apa yang mereka lakukan (perilaku), dan apa serta dimana 

(kejadian di sekitar) yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh yang 

dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. 

3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Hal terakhir yang ditekankan 

dalam definisi perilaku konsumen adalah pertukaran antara individu. Hal ini 

membuat definisi perilaku konsumen tetap konsisten dengan pemasaran yang 

sejauh ini juga menekankan pertukaran. 

Assael (2001) menjelaskan mengenai model sederhana perilaku konsumen 

dengan menekankan pada interaksi antara produsen dengan konsumen. 

Pengambilan keputusan konsumen, yaitu sebuah proses menyikapi dan 

mengevaluasi informasi merek, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek 

memenuhi kebutuhan konsumen, dan menentukan pilihan merek adalah model 

utama dalam model ini. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., ALFA NOVEBRIANTYO, Ma.-IBS, 2013



Sumber: Assael, Henry. 2001. Consumer Behavior and Marketing Action, 6th Edition. Singapore: 
Thomson Learning. 
 

Gambar 2.1 Model Sederhana Perilaku Konsumen 

Dari model sederhana perilaku konsumen di atas, dapat dijelaskan bahwa 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen 

sebelum melakukan respon, yaitu: 

1. The individual consumer 

Pilihan untuk membeli suatu produk atau jasa dengan merek tertentu 

dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Seperti persepsi, 

karakteristik merek, sikap konsumen, kondisi geografis, gaya hidup, dan 

karakteristik kepribadian akan mempengaruhi pilihan individu terhadap 

berbagai alternatif merek yang tersedia. 

2. Environmental influences 

Pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh lingkungan yang 

mengitarinya. Ketika konsumen membeli suatu produk, mungkin disadari oleh 

banyak pertimbangan seperti meniru teman ataupun anggota keluarga lainnya 

yang telah membeli terlebih dahulu. Jadi interaksi sosial turut mempengaruhi 

pada pilihan merek produk yang dibeli. 
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3. Marketing strategic 

Produsen berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimulus-

stimulus pemasaran agar konsumen bersedia memilih merek produk yang 

ditawarkan. 

2.1.3 Keputusan Pembelian Konsumen (Consumer Purchasing Decision) 

Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual dan setelahnya. 

Produsen perlu fokus pada proses pembelian dibandingkan hanya keputusan 

pembelian saja (Kotler & Armstrong, 2012). Kotler & Armstrong (2012), 

membagi lima tahap yang dilewati oleh konsumen untuk mencapai keputusan 

pembelian, yaitu: 

Sumber: Kotler, Phillip dan Armstrong, Gary. 2012. Principles of Marketing, 14th Edition. 
Edinburg Gate. Harlow: Pearson ltd. 

 
Gambar 2.2 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Adapun penjelasan dari gambar 2.2 di atas adalah: 

1. Need recognition 

Proses membeli dimulai dengan pengenalan masalah dimana pembeli 

mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen merasakan perbedaan 

antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. 

2. Information research 

Seorang konsumen yang sudah terkait mungkin mencari lebih banyak 

informasi tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen kuat dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan 
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akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam 

ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan 

kebutuhan tersebut. 

3. Evaluation of alternatives 

Tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. 

Konsep dasar tertentu membantu menjelaskan proses evaluasi konsumen. 

Pertama, kita menganggap bahwa setiap konsumen melihat produk sebagai 

kumpulan atribut produk. Kedua, konsumen akan memberikan tingkat arti 

penting berbeda terhadap atribut berbeda menurut kebutuhan dan keinginan 

unik masing-masing. Ketiga, konsumen mungkin akan mengembangkan satu 

himpunan keyakinan merek mengenai dimana posisi setiap merek pada setiap 

atribut. Keempat, harapan kepuasan produk total konsumen akan bervariasi 

pada tingkat atribut yang berbeda. Kelima, konsumen sampai pada sikap 

terhadap merek berbeda lewat beberapa prosedur evaluasi. Ada konsumen 

yang menggunakan lebih dari satu prosedur evaluasi, tergantung pada 

konsumen dan keputusan pembelian itu sendiri. 

4. Purchase decision 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan membentuk 

minat untuk membeli. Pada umumnya, keputusan membeli konsumen adalah 

membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor yang muncul antara niat 

untuk membeli dan keputusan untuk membeli. Faktor pertama adalah sikap 

orang lain, yaitu pendapat dari orang lain mengenai harga dari merek yang 

akan dipilih konsumen. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak 
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diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. 

Akan tetapi peristiwa-peristiwa yang tak diharapkan tersebut terkadang dapat 

menambah niat pembelian. 

5. Postpurchase behavior 

Tahap dari proses keputusan pembeli, yaitu konsumen mengambil tindak 

lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau tidak. Yang 

menentukan konsumen merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian 

terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan kinerja yang 

diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, maka  konsumen 

merasa tidak puas, bila produk memenuhi harapan, maka konsumen merasa 

puas, bila melebihi harapan, makan konsumen akan merasa sangat puas. 

Pengambilan keputusan pembelian ini ada yang sederhana dan ada yang 

kompleks. Assael (2001) menjelaskan tipe-tipe pengambilan keputusan konsumen 

yang didasarkan pada dua dimensi, yaitu tingkat pengambilan keputusan dan 

tingkat keterlibatan dalam pembelian sebagai berikut: 
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High Involvement      Low Involvement 

Purchase Decision   Purchase Decision 

  

Decision Making 

(Information search,  

consideration of brand alternatives) 

 

Habit  

(Little or no information, 

Consideration of onlyone brand) 

 

Sumber: Assael, Henry. 2001. Consumer Behavior and Marketing Action. 6th Edition. Singapore: 
Thomson Learning. 
 

Gambar 2.3 Tipe Keputusan Pembelian Konsumen 

Adapun penjelasan dari gambar 2.3 di atas adalah: 

1. Complex decision making terjadi ketika keterlibatan tinggi dan pengambilan 

keputusan terjadi. 

2. Limited decision making terjadi ketika konsumen mencari variasi. Saat 

keterlibatan rendah, konsumen lebih mungkin untuk berpindah merek untuk 

keluar dari kebosanan dan dalam pencarian untuk variasi. 

3. Brand loyalty terjadi ketika konsumen membeli pilihan merek secara 

berulang-ulang dari hasil kepuasan yang berulang dan komitmen kuat 

terhadap merek tertentu. 

4. Inertia terjadi ketika konsumen membeli merek yang sama, bukan karena 

loyalitas merek, tetapi karena tidak saat waktu yang tepat dan karena kesulitan 

dalam mencari alternatif. 
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2.1.4 Merek (Brand) 

Konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari suatu produk 

dan menetapkan merek dapat menambah nilai suatu produk. Asosiasi Pemasaran 

Amerika dalam Kotler & Keller (2006) mendefinisikan merek sebagai “nama, 

istilah, tanda, symbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok 

penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing.” Merek 

merupakan hal yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen. 

Menurut Tjiptono, Chandra, & Adriana (2008), manfaat merek antara lain: 

1. Bagi produsen, merek berperan penting sebagai sarana identifikasi produk dan 

perusahaan, bentuk proteksi hukum, signal jaminan kualitas, sarana 

menciptakan asosiasi dan makna untuk diferensiasi, sarana keunggulan 

kompetitif dan sumber financial returns. 

2. Bagi konsumen, merek berperan krusial sebagai identifikasi sumber produk, 

penetapan tanggung jawab pada produsen atau distributor spesifik, pengurang 

risiko, penekan biaya pencarian internal dan eksternal, janji atau ikatan khusus 

dengan produsen, alat simbolis yang memproyeksikan citra diri dan kualitas 

produk. 

Merek mengidentifikasi produsen dari suatu produk atau jasa. Merek dapat 

membuat konsumen yakin akan memperoleh kualitas barang yang sama jika 

mereka melakukan pembelian ulang. 

2.1.4.1 Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

Menurut Mowen & Minor (2002), loyalitas merek didefinisikan sebagai 

sejauh mana seorang konsumen menunjukkan sikap positif terhadap suatu merek, 

mempunyai komitmen pada merek tertentu, dan berniat untuk terus membelinya di 
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masa depan. Loyalitas merek merupakan suatu komitmen yang nyata dari 

konsumen untuk membeli satu merek secara berulang kali. Konsumen yang 

merasa tidak puas terhadap suatu merek cenderung tidak akan melakukan 

pembelian ulang dan bahkan dapat mengecam langsung kepada produsen, 

pengecer, serta menceritakanya kepada konsumen lainnya (Peter & Olson, 2008). 

Loyalitas merek dapat dilihat dari alasan konsumen untuk merespon suatu merek, 

dengan membeli suatu merek, dengan menjadikannya kebiasaan (kognitif), tidak 

hanya dilihat dari perilaku pembelian berulang semata.  

Schiffman & kanuk (2010) menyatakan loyalitas merek terdiri dari sikap 

dan perilaku aktual terhadap merek dan bahwa keduanya harus diukur. Ukuran-

ukuran sikap diukur dengan perasaan konsumen secara keseluruhan tentang 

produk dan merek, dan niat pembelian mereka. Ukuran perilaku didasarkan pada 

pengamatan perilaku aktual terhadap merek, seperti jumlah pembelian, frekuensi 

pembelian, dan pembelian ulang. Sedangkan Oliver (1999) membagi empat tahap 

pengukuran loyalitas merek dan kerentanan untuk berpindah merek sebagai 

berikut: 

a. Cognitive artinya informasi merek yang dipegang oleh konsumen (keyakinan 

konsumen) harus menunjuk pada merek vokal yang dianggap superior dalam 

persaingan. Loyalitas kognitif lebih didasarkan pada kepercayaan terhadap 

merek berdasarkan karakteristik fungsional, terutama biaya, manfaat, dan 

kualitas. Jadi jika ketiga faktor tersebut jelek, konsumen akan sangat mudah 

beralih ke merek lain. Konsumen paling rentan terhadap perpindahan merek 

karena ada rangsangan pemasaran. 

b. Affective artinya tingkat kesukaan konsumen harus tinggi daripada merek 

saingannya. Munculnya loyalitas ini didorong oleh faktor kepuasan. Namun 

demikian masih belum menjamin adanya loyalitas. Menurut penelitian, 
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kepuasan konsumen berkolerasi tinggi dengan loyalitas membeli ulang 

diwaktu mendatang. Pada loyalitas afektif, kerentanan konsumen berpindah 

merek lebih banyak terfokus pada tiga faktor, yaitu ketidakpuasan dengan 

merek yang ada, persuasi dari pemasar maupun konsumen lain, dan upaya 

mencoba merek lain. 

c. Conative artinya konsumen harus mempunyai niat untuk membeli merek 

vokal, bukan merek lain, ketika keputusan beli dilakukan. Konasi 

menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu kearah 

suatu tujuan tertentu. Loyalitas konatif merupakan kondisi loyal yang 

mencakup komitmen mendalam untuk melakukan pembelian pada merek 

yang dikuasai. Pada loyalitas konatif kerentanan konsumen lebih terfokus 

faktor persuasi dan upaya coba merek lain. 

d. Action or behavioral adalah kondisi yang mengarah pada persiapan 

bertindak dan pada keinginan untuk mengatasi hambatan untuk mencapai 

tindakan tersebut. Artinya, tindakan mendatang sangat didukung oleh 

pengalaman mencapai sesuatu dan penyelesaian hambatan. Hal ini 

menunjukkan bagaimana loyalitas itu dapat menjadi kenyataan : loyalitas 

kognitif – loyalitas afektif – loyalitas konatif – loyalitas tindakan (loyalitas 

yang ditopang dengan komitmen dan tindakan). Kerentanan untuk berpindah 

merek pada loyalitas tindakan lebih rendah daripada loyalitas konatif, tetapi 

kerentanan untuk berpindah merek tersebut masih ada, terutama yang 

disebabkan oleh persuasi dari produsen dan konsumen merek lain, dan upaya 

konsumen untuk mencoba merek lain. 

Schiffman & Kanuk (2010) melihat loyalitas merek sebagai fungsi dari 

tingkat penghindaran resiko personal atau pencarian variasi, reputasi merek dan 

ketersediaan merek pengganti, serta pengaruh lingkungan sosial dan rekomendasi 

sekitar. Hal-hal tersebut menghasilkan empat jenis loyalitas merek, yaitu: 

1. No loyalty yaitu tidak ada pembelian sama sekali dan tidak ada keterikatan 

kognitif untuk merek. 
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2. Covetous loyalty yaitu tidak ada pembelian tetapi keterikatan yang kuat dan 

pra penempatan terhadap merek yang dikembangkan dari lingkungan sosial 

seseorang. 

3. Inertia loyalty yaitu membeli merek karena kebiasaan dan kenyamanan tetapi 

tanpa keterikatan emosional dengan merek. 

4. Premium loyalty terjadi ketika tingkat keterkaitan tinggi terhadap merek dan 

pembelian ulang tinggi. 

Konsumen mungkin menjadi terlibat dengan dan terikat dengan merek 

tanpa harus membelinya (covetous loyalty), tetapi mungkin membeli merek 

tersebut saat mereka sudah mempunyai uang untuk membelinya. Keterlibatan 

rendah membawa ekposure dan kesadaran merek lalu menjadi kebiasaan merek 

(inertia loyalty). Konsumen mengoprasikan ke dalam keadaan merasakan sedikit 

perbedaan antara merek dan membeli merek berulang kali karena kebiasaan dan 

kenyamanan. Di sisi lain, premium loyalty memperlihatkan konsumen yang benar-

benar memiliki loyalitas merek dengan memiliki komitmen kuat terhadap merek, 

yang sulit untuk berpindah ke merek lain. 

2.1.4.2 Perpindahan Merek (Brand Switching) 

Perilaku berpindah merek dapat terjadi dikarenakan beragamnya produk 

yang ada di pasaran sehingga menyebabkan adanya perilaku memilih produk yang 

sesuai dengan kebutuhan atau karena terjadi masalah dengan produk yang sudah 

dibeli maka konsumen kemudian beralih ke merek lain. Oleh sebab itu definisi 

dari perpindahan merek adalah perpindahan merek yang digunakan pelanggan 

untuk setiap waktu penggunaan (www.swa.co.id). Tingkat perpindahan merek ini 

juga menunjukkan sejauh mana sebuah merek memiliki konsumen yang loyal. 
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Semakin tinggi tingkat perpindahan merek, maka semakin tidak loyal 

konsumen tersebut. Itu berarti semakin berisiko juga merek yang dikelola karena 

bisa dengan mudah dan cepat kehilangan konsumen. Menurut Peter & Olson 

(2008), perpindahan merek adalah pola pembelian yang dikarakteristikkan dengan 

perubahan atau pergantian dari satu merek ke merek yang lain. Perpindahan merek 

dapat muncul karena adanya pencarian variasi. Lebih jauh lagi Peter & Olson 

(2008) membagi empat segmen pasar dengan perbedaan tingkat intrinsik relevansi 

diri untuk kategori produk dan merek, yaitu: 

1. Brand loyalists mempunyai ikatan afektif yang kuat ke satu merek kesukaan 

yang biasa mereka beli. Mereka merasakan kategori produk pada umumnya 

memberikan konsekuensi pribadi yang relevan.  

2. Routine brand buyers mempunyai intrinsik relevansi diri yang rendah untuk 

kategori produk, tetapi mereka mempunyai merek kesukaan yang biasa 

mereka beli (sedikit perpindahan merek). 

3. Information seekers mempunyai pengetahuan akhir positif tentang kategori 

produk, tetapi tidak ada merek tertentu berdiri sebagai superior. Konsumen 

tipe ini mengunakan banyak informasi untuk menemukan merek terbaik. Dari 

waktu ke waktu, mereka cenderung untuk membeli variasi merek dalam 

kategori produk. 

4. Brand switchers mempunyai intrinsik relevansi diri yang rendah untuk 

keduanya, baik merek dan kategori produk. Mereka tidak melihat merek atau 

kategori produk yang memberikan konsekuensi penting dan mereka tidak 

memilki ketertarikan membeli merek yang terbaik. Mereka tidak memiliki 

hubungan khusus dengan kategori produk atau merek yang spesifik. 

Menurut Mowen & Minor (2002) perpindahan merek dapat dibedakan menjadi: 

1. Divided loyalty saat konsumen mengalami perpindahan merek karena 

kesetiannya terbagi dengan merek yang lain. 
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2. Occasional switch yaitu perpindahan merek yang dilakukan karena kejenuhan 

tetapi perpindahan tersebut hanya berupa selingan. 

3. Unstable loyalty yaitu perpindahan merek yang dilakukan karena konsumen 

memiliki kesetiaan yang tidak stabil. 

4. No loyalty yaitu perpindahan merek yang disebabkan karena adanya sikap 

ketidaksetiaan pada suatu merek. 

Lin, et al (2000) mengemukakan mengenai perilaku perpindahan merek 

sebagai perilaku perpindahan merek yang dilakukan konsumen karena beberapa 

alasan tertentu, atau diartikan juga sebagai kerentanan konsumen untuk berpindah 

ke merek lain yang dikerenakan adanya ketidakpuasan terhadap merek yang 

mereka beli. Ketidakpuasan tersebut terjadi ketika harapan konsumen tidak 

terpenuhi, sehingga konsumen akan bersikap negatif terhadap suatu merek dan 

kecil kemungkinannya konsumen akan membeli lagi merek yang sama. Penilaian 

konsumen terhadap merek dapat timbul dari berbagai variabel, seperti pengalaman 

konsumen dengan produk sebelumnya dan pengetahuan konsumen tentang produk. 

Pengalaman konsumen dalam memakai produk dapat memunculkan komitmen 

terhadap merek produk tersebut. Ketidakpuasan emosional konsumen dari 

pengalaman dengan produk atau merek dapat menyebabkan konsumen merasa 

tertarik untuk mencari merek lain diluar merek yang biasanya. 

Pada gambar 2.4 menjelaskan tentang faktor-faktor kunci yang termasuk di 

dalamnya atribut produk, layanan purna jual, kemampuan pemasaran, kualitas 

yang diharapkan dan keindahan, kedalaman lini produk, kesadaran akan suatu 

merek, popularitas, diskon dan promosi tersebut berbeda makna dan 

kepentingannya bagi masing-masing konsumen yang loyalitas terhadap mereknya 

tinggi dengan konsumen yang berpindah merek. 
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Sumber: Lin, Chinho, ZhiFeng Wang, dan Wann-Yih Wu. 2000. A Study of Market Structure: 
Brand Loyalty and Brand Switching Behaviours for Durable Household Appliances. International 
Journal of Market Research. Vol. 42 Issue 3 hal. 277-364. 

Gambar 2.4 Struktur Loyalitas Merek dan Perilaku Perpindahan Merek 

Sedangkan menurut Roos (2004) dalam Lestari (2011) ada dua kategori 

perpindahan merek. Kategori pertama, perpindahan merek konsumen didasarkan 

pada keputusan pribadi, yang kedua perilaku brand switching dilakukan secara 

tidak sengaja tanpa dipengaruhi pertimbangan pribadi. Pada kategori pertama, 

penyebab dari perilaku berpindah merek dapat berupa ketidakpuasan, kebiasaan 

yang berubah, alternatif lain yang lebih baik atau kebutuhan mencari variasi. 
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2.1.5 Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen (Consumer Satisfaction and  
Dissatisfaction) 

 
2.1.5.1 Perilaku Pasca Pembelian (Postpurchase Behavior) 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan dari 

menggunakan fitur tertentu atau mendengar sesuatu yang hal yang baik mengenai 

merek lain dan akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

pembelian dan pemilihan merek. Ketidakcocokan tersebut akan menghasilkan 

ketidakpuasan konsumen dan berkurangnya loyalitas mengenai produk atau merek 

yang dipakainya, yang dapat menimbulkan perpindahan merek yang konsumen 

lakukan (Hawkins & Mothersbaugh, 2013). Cannon, Perreault, & McCarthy 

(2008) menjelaskan bahwa salah salah efek dari pengalaman pembelian yang 

buruk adalah kekecewaan pasca pembelian. Mereka akan menceritakan kepada 

lainnya mengenai pengalaman dengan produk atau merek tersebut. Mereka 

cenderung menceritakan mengenai ketidakpuasannya dibandingkan kepuasannya. 

Ini akan mempengaruhi keputusan pembelian ulang. Sedangkan Kotler & Keller 

(2009) mengemukakan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan produsen 

terkait dengan perilaku pasca pembelian, antara lain: 

1. Postpurchase Satisfaction 

Konsumen yang telah memutuskan untuk memilih dan membeli suatu produk 

akan memiliki pengalaman mengkonsumsi produk tersebut dan pengalaman 

ini akan masuk ke dalan ingatannya. Dalam tahap ini, konsumen merasakan 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan mempengaruhi 

perilaku pembelian berikutnya. Kepuasan atau ketidakpuasan pasca pembelian 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja produk yang dirasakan terhadap kinerja yang 

diharapkan. Jika produsen melebih-lebihkan manfaat suatu produk maka 
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harapan konsumen tidak akan tercapai sehingga akan mengakibatkan 

ketidakpuasan. 

2. Postpurchase actions 

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku 

konsumen selanjutnya. Konsumen yang puas akan memperlihatkan peluang 

yang besar untuk melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain di 

produsen yang sama di masa yang akan datang. Konsumen yang puas 

cenderung menempatkan produk tersebut pada prioritas utama dalam evaluasi 

pembelian dan intensitas konsumsinya cenderung lebih besar dibanding 

dengan produk serupa lainnya, selain itu ia akan menyatakan hal-hal yang 

baik tentang produk dan produk yang besangkutan kepada orang lain. 

Sedangkan konsumen yang tidak puas mungkin akan meninggalkan produk 

tersebut. 

3. Postpurchase use and disposal 

Para produsen juga harus memperhatikan apakah produk yang dibeli oleh 

konsumen akan disingkirkan untuk sementara (seperti: disewakan, 

dipinjamkan), disingkirkan selamanya (seperti: diberikan ke orang lain, 

ditukarkan, dijual, dibuang), atau akan dipertahankan (dipakai) karena 

pemakaian dan pembuangan pasca pembelian akan memperlihatkan seberapa 

puaskah konsumen terhadap kinerja produk atau merek. 

2.1.5.2 Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen (Consumer Satisfaction and    
Dissatisfaction) 

 
Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja produk yang 

dirasakan terhadap kinerja yang diharapkan. Ketidakpuasan konsumen terjadi 

apabila kinerja suatu produk tidak sesuai dengan persepsi dan harapan konsumen 

(Kotler & Keller, 2009). Lebih lanjut lagi, Kotler & Keller (2009) mengemukakan 

respon puas atau tidaknya konsumen dapat diukur melalui kualitas produk sebagai 
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evaluasi menyeluruh konsumen atas kebaikan kinerja produk. Tujuh indikator 

pengukuran kualitas produk menurut Kotler & Keller (2009), yaitu: 

1. Performance berkaitan dengan aspek fungsional (fungsi utama produk) dan 

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin 

membeli suatu produk. 

2. Reliability merupakan suatu kemungkinan dari suatu produk melaksanakan 

fungsinya secara berhasil dalam suatu jangka waktu tertentu di bawah kondisi 

tertentu. Jadi, keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan 

kemungkinan tingkat keberhasilan dalam penggunaan produk tersebut. 

3. Features merupakan aspek kedua dari performance yang menambah fungsi 

dasar yang biasanya terdapat pada fungsi menu dari suatu produk. Semakin 

banyak fitur-fitur yang terdapat pada suatu produk, maka semakin banyak 

manfaat yang didapat oleh konsumen. 

4. Durability merupakan ukuran masa penggunaan suatu produk. Dengan kata 

lain, berkaitan dengan daya tahan (keawetan) dari produk tersebut. 

5. Conformance berhubungan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan 

konsumen. Karakteristik ini mengukur banyaknya atau presentasi produk yang 

gagal memenuhi sekumpulan standar yang telah ditetapkan dan karena itu 

perlu dikerjakan ulang atau diperbaiki. 

6. Service ability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, 

keramahan, kesopanan, kompetensi serta akurasi dalam perbaikan produk. 

7. Design yaitu dimensi yang menawarkan aspek emosional dan keindahan suatu 

produk dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Kepuasan konsumen yang merupakan hasil dari perbandingan antara 

harapan terhadap kinerja suatu produk dengan kenyataan yang diterima dan 

dirasakan oleh seorang konsumen dapat menimbulkan dua kemungkinan (Oliver, 
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1999). Pertama, apabila produsen memberikan informasi yang berlebihan terhadap 

konsumen atas suatu produk atau jasa, konsumen akan memiliki harapan yang 

terlalu tinggi atas suatu produk atau jasa yang mengakibatkan timbulnya 

ketidakpuasan apabila produsen tidak dapat memenuhi informasi yang telah 

dijanjikan kepada konsumen. Kedua, apabila produsen tidak memberikan 

informasi yang cukup atau menarik kepada konsumen akan produk atau jasa yang 

ditawarkannya, maka konsumen akan kurang tertarik kepada suatu produk atau 

jasa sehingga transaksi tidak akan terjadi, karena harapan konsumen akan produk 

atau jasa tersebut rendah (Oliver, 1999). 

Peter & Olson (2008) menjelaskan jika konsumen puas dengan suatu 

produk, jasa, atau merek, mereka cenderung untuk melanjutkan pembelian dan 

membeitahukan kepada yang lain mengenai pengalaman yang baik tersebut. Jika 

mereka tidak puas, mereka cenderung untuk berpindah produk atau merek dan 

melayangkan keluhan kepada produsen, distributor, dan konsumen lain. Pada 

dasarnya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen mencakup perbedaan antara 

harapan kinerja produk pra pembelian dan persepsi kinerja produk pasca 

pembelian yang dapat dijelaskan melalui pendekatan diskonfirmasi harapan untuk 

kepuasan dengan tiga penilaian sebagai berikut (Peter & Olson, 2008): 

1. Positive disconfirmation terjadi ketika kinerja produk lebih baik dari yang 

diharapkan. Situasi ini memungkinkan menyebabkan kepuasan atau 

pemenuhan tingkat kesenangan. 

2. Neutral disconfirmation terjadi ketika persepsi kinerja produk sama dengan 

harapan. Apakah konsumen puas atau tidak, dalam hal ini tergantung pada 

variabel lainnya, seperti tingkat harapan dan kinerja. 
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3. Negative disconfirmation terjadi ketika kinerja produk lebih buruk 

dibandingkan harapan. Pada situasi ini memungkinkan menyebabkan 

ketidakpuasan. 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Peter dan Olson. 2008. Consumer Behavior and Marketing Strategy, 8th Edition. New 
York:   McGraw Hill. 

 
Gambar 2.5 Pendekatan Diskonfirmasi Harapan Untuk Kepuasan 

2.1.6 Pencarian Variasi (Variety Seeking) 

2.1.6.1 Perilaku Pembelian Konsumen (Consumer Buying Behavior) 

Kotler & Armstrong (2012) membedakan empat jenis perilaku pembelian 

konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di 

antara merek sebagai berikut: 

 

 

 

 

Prepurchase 
Performance 
Expectations 

Disconfirmation 

Postpurchase 
Performance 
Perceptions 

Satisfaction/ 
Dissatisfaction 

ANALISIS PENGARUH..., ALFA NOVEBRIANTYO, Ma.-IBS, 2013



                                                                     High involvement      Low involvement 

 

Significant differances between brands 

 

 

Few differences between brands 

 
 
 
 
Sumber: Kotler, Phillip dan Armstrong, Gary. 2012. Principles of Marketing, 14th Edition. 
Edinburg Gate. Harlow: Pearson ltd. 
 

Gambar 2.6 Tipe Perilaku Pembelian Konsumen 

Adapun penjelasan dari gambar 2.6 adalah sebagai berikut: 

1. Complex buying behavior yaitu perilaku membeli konsumen dalam berbagai 

situasi bercirikan keterlibatan mendalam konsumen dalam membeli, dan 

adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara merek yang satu dengan 

yang lain. 

2. Dissonance reducing buying behavior yaitu perilaku membeli konsumen 

dalam situasi bercirikan keterlibatan konsumen yang tinggi tetapi sedikit 

perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. 

3. Variety seeking buying behavior yaitu perilaku ini memiliki keterlibatan yang 

rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Dalam kasus ini, 

konsumen sering melakukan perpindahan merek. Konsumen berperilaku 

dengan tujuan mencari variasi dan bukan kepuasan. Jadi, merek dalam 

perilaku ini bukan merupakan sesuatu yang mutlak. Perilaku demikian 

biasanya terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harga murah dan 

konsumen sering mencoba merek-merek baru. 
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4. Habitual buying behavior yaitu perilaku membeli konsumen dalam situasi 

yang bercirikan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan 

yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. 

2.1.6.2 Pencarian Variasi (Variety Seeking) 

Pencarian variasi adalah komitmen secara sadar untuk membeli merek lain 

karena terdorong untuk terlibat atau mencoba merek yang berbeda, rasa ingin tahu, 

kesenangan baru, atau untuk mengatasi masalah kebosanan terhadap merek yang 

sama (Peter & Olson, 2008). Schiffman & Kanuk (2010) mengemukakan bahwa 

sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang persis sama dan berhubungan dengan 

Tingkat Stimulasi Optimum (TSO) adalah pencari variasi atau kesenangan baru. 

Ketika stimulasi (dalam bentuk kompleksitas, arousal, dan sebagainya) berada di 

bawah level ideal, individu menjadi jenuh dan ia mencoba untuk lebih 

menghasilkan input stimulasi melalui perilaku seperti exploration dan novelty 

seeking. Sebaliknya, ketika stimulasi mengalami peningkatan melebihi level ideal, 

individu akan berusaha menurunkan input stimulasi. Dengan pendekatan tersebut 

Schiffman & Kanuk (2010) membagi tipe konsumen yang mencari variasi sebagai 

berikut: 

1. Exploratory purchase behaviour merupakan keputusan perpindahan merek 

untuk mendapatkan pengalaman baru dan kemungkinan alternatif yang lebih 

baik. 

2. Vicarious exploration saat konsumen mencari informasi tentang suatu produk 

yang baru atau alternatif yang berbeda, kemudian mencoba menggunakannya. 

3. Use innovativeness saat konsumen menggunakan produk yang sudah diadopsi 

dengan cara baru. 

ANALISIS PENGARUH..., ALFA NOVEBRIANTYO, Ma.-IBS, 2013



Hoyer & Ridgway dalam Naibaho (2009) menjelaskan teori Exploratory 

Purchase Behaviour mengenai lima faktor utama yang menyebabkan konsumen 

melakukan keputusan perpindahan merek. Variety seeking merupakan faktor yang 

paling dominan dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan eksplorasi 

pembelian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor penyebab exploratory lainya: 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: Hoyer dan Ridgway yang dikutip oleh Naibaho (2009)  

Gambar 2.7 Model Teoritikal Exploratory Purchase Behavior 
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Berdasarkan gambar 2.7 di atas, ciri kepribadian yang dogmatis, otoriter, 

tidak memiliki faktor motivasi untuk berubah, tidak ada keinginan untuk menjadi 

pribadi yang unik, dan tidak berani menanggung risiko serta produk memiliki 

karakteristik sedikit alternatif merek, waktu antar pembelian relatif lama, 

keterlibatan tinggi, perbedaan antar merek tinggi, dan loyalitas merek tinggi dapat 

menghambat individu dalam mencari variasi untuk berpindah merek. 

Namun menurut Faison dalam Lestari (2011) pencarian variasi lebih dari 

sekedar rasa penasaran maupun kesenangan akan hal baru. Dalam beberapa kasus, 

apa yang diinginkan konsumen bukanlah pengalaman baru yang belum dikenal 

tetapi keinginan itu berubah mengikuti perkembangan zaman. 

Beberapa situasi pembelian ketika konsumen tidak puas dan ia suka 

mencari variasi maka ia akan lebih termotivasi untuk berpindah merek. Assael 

(2001) menegaskan bahwa pencarian variasi hanya terjadi pada produk low 

involvement yang mana produk tersebut tidak terlalu berisiko bagi konsumen. 

Konsumen yang tidak puas terhadap suatu merek dapat dengan mudah berpindah 

merek karena keterlibatan rendah dan kecilnya risiko. Pada pembelian produk low 

involvement konsumen hanya mencari informasi dan mengevaluasi alternatif yang 

terbatas atau tidak melakukan pencarian informasi dan evaluasi lagi terhadap 

berbagai alternatif merek sehingga ada kemungkinan timbulnya pencarian variasi. 

Sedangkan Kotler & Keller (2009) mengungkapkan pada low involvement tapi 

dengan perbedaan merek jelas, konsumen sering melakukan perpindahan merek.  

Pencarian variasi (variety seeking) telah diklasifikasikan sebagai faktor 

yang mempengaruhi keputusan perpindahan merek (Van Trip, et al, 1996 dalam 

Lestari, 2011). Pencari variasi pada suatu kategori produk oleh konsumen 

merupakan suatu sikap konsumen yang ingin mencoba merek lain dan memuaskan 
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rasa penasarannya terhadap merek lain serta diasosiasikan sebagai keinginan untuk 

berganti dari kebiasaan. Pencarian variasi adalah dorongan yang timbul dari dalam 

diri konsumen ketika konsumen dihadapkan pada pemilihan merek (Van Trijp, et 

al, 1996 dalam Lestari, 2011). Hal ini dipertegas oleh pernyataan Wilkie dalam 

Lestari (2011) yang mengemukakan bahwa yang mendasari konsumen dalam 

mencari variasi adalah karena munculnya rasa penasaran pada diri konsumen itu 

sendiri. Hal inilah yang mendasari terjadinya keputusan perpindahan merek. 

2.1.7 Hubungan Antar Variabel 

2.1.7.1 Hubungan Ketidakpuasan Konsumen Terhadap Pencarian Variasi 

Konsumen yang tidak puas terhadap suatu merek cenderung melakukan 

pencarian informasi dan pencarian alternatif merek sebelum melakukan pembelian 

selanjutnya (Kotler & Keller, 2009). Assael (2001) menyebutkan konsumen yang 

tidak puas akan mencoba untuk menemukan informasi atau pilihan merek lain 

yang memiliki nilai tambah. Dalam pencarian informasi dan alternatif tersebut, 

konsumen mengalami vicarious exploration yaitu saat konsumen mencari 

informasi tentang suatu produk atau merek yang baru atau alternatif yang berbeda, 

kemudian mencoba menggunakannya (Schiffman & Kanuk, 2010). Hal ini 

dipertegas oleh pernyataan Lin, et al (2000) bahwa ketidakpuasan konsumen dari 

pengalaman dengan produk atau merek dapat menyebabkan konsumen merasa 

tertarik untuk mencari merek lain diluar merek yang biasanya (variety seeking). 

2.1.7.2 Hubungan Ketidakpuasan Konsumen Terhadap Perpindahan Merek   

Konsumen yang telah memutuskan untuk memilih dan membeli suatu 

produk atau merek akan memiliki pengalaman mengkonsumsi produk atau merek 
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tersebut dan pengalaman ini akan masuk ke dalan ingatannya. Dalam tahap ini, 

konsumen merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu yang akan 

mempengaruhi perilaku pembelian berikutnya (Kotler & Keller, 2009). Setelah 

pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidakcocokan dari menggunakan 

fitur tertentu atau mendengar sesuatu yang hal yang baik mengenai merek lain dan 

akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pembelian dan 

pemilihan merek. Ketidakcocokan tersebut akan menghasilkan ketidakpuasan 

konsumen dan berkurangnya loyalitas mengenai produk atau merek yang 

dipakainya, yang dapat menimbulkan perpindahan merek yang konsumen lakukan 

(Hawkins & Mothersbaugh, 2013). Jika konsumen puas dengan suatu produk, jasa, 

atau merek, mereka cenderung untuk melanjutkan pembelian dan membeitahukan 

kepada yang lain mengenai pengalaman yang baik tersebut. Jika mereka tidak 

puas, mereka cenderung untuk berpindah merek dan melayangkan keluhan kepada 

produsen, distributor, dan konsumen lain (Peter & Olson, 2008). Ketidakpuasan 

terjadi ketika harapan konsumen tidak terpenuhi, sehingga konsumen akan 

bersikap negatif terhadap suatu merek dan kecil kemungkinannya konsumen akan 

membeli lagi merek yang sama.  

2.1.7.3 Hubungan Pencarian Variasi Terhadap Perpindahan Merek 

Hoyer & Ridgway (dalam Uturestantix, et al, 2012) memaparkan dalam 

teorinya bahwa kebutuhan mencari variasi faktor yang paling berpengaruh dalam 

eksplorasi perilaku brand switching. Sedangkan menurut Assael (2001), pada 

pembelian produk yang melibatkan keterlibatan rendah, konsumen hanya mencari 

informasi dan kemudian mengevaluasi pilihan yang terbatas atau bahkan tidak 

suka untuk mencari informasi dan mengevaluasi berbagai pilihan merek. Motivasi 
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konsumen untuk mencari alternatif merek lain dari produsen tergantung pada 

karakteristik individu dan persepsi dalam menilai karakteristik produk yang 

menentukan apakah individu yang mencari variasi ingin berpindah merek atau 

tidak (Van Trijp, et al, 1996 dalam Uturestantix, et al, 2012). 

Homburg & Giering (2001) dalam Lestari (2011) menyatakan bahwa 

variety seeking merupakan sebuah fenomena motivasi intrinsik, pelanggan beralih 

merek dikarenakan pencarian variasi. Pencarian variasi (variety seeking) telah 

diklasifikasikan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan perpindahan merek 

(Van Trip, et al, 1996 dalam Lestari, 2011). Sedangkan Wilkie dalam Lestari 

(2011) mempertegas bahwa yang mendasari konsumen dalam mencari variasi 

adalah karena munculnya rasa penasaran pada diri konsumen itu sendiri. Hal inilah 

yang mendasari terjadinya keputusan perpindahan merek.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Perpindahan merek dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam 

penelitian ini, faktor-faktor yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap 

perpindahan merek diantaranya yaitu ketidakpuasan konsumen dan pencarian 

variasi sebagai variabel intervening. Adapun hasil penelitian terdahulu yang 

mengkaji tentang hubungan ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi yang 

mempengaruhi perpindahan merek serta penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Uturestantix, 

Ari Warokka 

& Cristina 

Gallato  

(2012) 

Do Customer 

Dissatisfaction 

and Variety 

Seeking 

Really Affect the 

Product Brand 

Switching? 

A Lesson from the 

Biggest Southeast 

Asia Mobile 

Telecommunicati

on Market 

 

Ketidakpuasan 

Konsumen, 

Promosi 

Penjualan, 

Kebutuhan 

Mencari 

Variasi, 

Keputusan 

Perpindahan 

Merek 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ketidakpuasan konsumen 

secara signifikan positif 

terkait dengan 

perpindahan merek. 

Pencarian variasi 

memoderasi pengaruh 

ketidakpuasan konsumen 

terhadap perpindahan 

merek, dan sebagai 

variabel moderating, 

pencarian variasi telah 

melemahkan pengaruh 

ketidakpuasan konsumen 

terhadap perpindahan 

merek 

 

Paul T 

Mburu & 

Onkabetse 

Selapisa 

(2012) 

Consumer’s 

Propensity to 

Switch; A Case 

On Mobile Phone 

Industry In 

Botswana 

Propensity to 

Switch, 

Satisfaction 

Factors, 

Market 

Factors 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kecenderungan untuk 

berpindah dipengaruhi 

oleh kepuasan konsumen 

yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti 

kinerja, kualitas, dan 

harga, sementara faktor 

yang lain adalah faktor 

yang berkaitan dengan 
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pasar seperti 

ketidakpuasan 

konsumen, iklan, dan 

promosi penjualan 

Diana Vita 

Lestari 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Ketidakpuasan 

Konsumen, 

Kebutuhan 

Mencari Variasi, 

Keterlibatan 

Konsumen, 

Harga, dan Daya 

Tarik Pesaing 

Terhadap Perilaku 

Brand Switching 

(Studi Kasus pada 

Pengguna 

Telepon Seluler 

Sony Ericsson 

di Kota 

Semarang) 

Ketidakpuasan 

Konsumen, 

Kebutuhan 

Mencari 

Variasi, 

Keterlibatan, 

Harga, Daya 

Tarik Pesaing, 

Brand 

Switching 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

dua variabel yang 

berpengaruh positif 

terhadap perilaku 

perpindahan merek 

dalam membeli produk 

telepon seluler di 

Semarang, yaitu 

kebutuhan mencari 

variasi dan daya tarik 

pesaing 
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Hanny 

Veramayanti 

Naibaho 

(2009) 

Pengaruh 

Ketidakpuasan 

konsumen dan 

Kebutuhan 

Mencari Variasi 

Terhadap 

Keputusan 

Perpindahan 

Merek 

Handphone GSM 

dari Nokia ke 

Sony ericsson 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

S-1 Reguler 

USU) 

Ketidakpuasan 

Konsumen, 

Kebutuhan 

Mencari 

Variasi, 

Perpindahan 

Merek 

Hasil penelitian 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif 

dan signifikan dari 

variabel ketidakpuasan 

konsumen dan kebutuhan 

mencari variasi terhadap 

keputusan perpindahan 

merek 

Purwanto 

Waluyo & 

Agus 

Pamungkas 

(2003) 

Analisis Perilaku 

Brand Switching 

Konsumen 

Dalam Pembelian 

Produk 

Handphone di 

Semarang 

 

Prior 

Experience, 

Product 

Knowledge, 

Satisfaction, 

Media Search, 

Consideration-

Set Size,  

Retailer 

Search, 

Switching 

Behavior 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hampir semua variabel 

independent berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap variabel 

dependent, kecuali 

variabel pengetahuan 

produk dan kepuasan 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap tingkat 

pencarian media 
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2.3 Rerangka Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka sebuah model 

untuk penelitian ini digambarkan pada gambar 2.8 sebagai berikut: 

 

 

         

 

                

 

 
Gambar 2.8 Model Penelitian Analisis Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen 
dan Pencarian Variasi Sebagai Intervening Terhadap Perpindahan Merek 

Smartphone Blackberry di Wilayah Jakarta 
 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

diajukan merupakan kesimpulan yang diuji kebenarannya. Dari penjabaran tentang 

ketidakpuasan konsumen, pencarian variasi dan perpindahan merek maka hipotesis 

pada penelitian ini yaitu: 

Ho₁ :  Ketidakpuasan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencarian variasi. 

Ha₁ :  Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencarian variasi. 

Ketidakpuasan  
Konsumen 

(X) 
 

 

Perpindahan 
Merek 
(Y2) 

Pencarian 
Variasi 

(Y1) 
 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2013 
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Ho₂ : Ketidakpuasan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Ha₂ :  Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Ho₃ :  Pencarian variasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Ha₃ :  Pencarian variasi berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan 

merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta . 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pemilihan Objek dan Jenis Penelitian 

Menurut Arikunto (2004), objek penelitian adalah variabel penelitian yang 

merupakan problematika dari penelitian itu sendiri. Objeknya dapat berupa benda, 

orang atau suatu hal tertentu. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah 

smartphone Blackberry.  

Jenis penelitian ini adalah kausal, dimana analisis yang dilakukan 

menekankan pada hubungan kausalitas atau sebab-akibat yang ditimbulkan dari 

beberapa variabel. Definisi penelitian kausal yang dijelaskan oleh Malhotra (2010) 

ialah sebagai suatu jenis penelitian konklusif yang tujuan utamanya adalah untuk 

mendapatkan bukti tentang hubungan sebab dan akibat.  

3.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang bersifat memberikan arti 

kepada suatu variabel dengan menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional variabel ini akan memberikan 

batasan atau ciri-ciri suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan 

oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel 

3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Keller, 2009, Peter dan Olson, 2008, dan Lin, et al, 2000 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Ketidakpuasan 

Konsumen (X) 

Ketidakpuasan konsumen terjadi 

apabila kinerja suatu produk tidak 

sesuai dengan persepsi dan 

harapan konsumen (Kotler & 

Keller, 2009). 

• Kinerja 
• Keandalan 
• Fitur 
• Daya tahan 
• Kesesuaian dengan 

spesifikasi 
• Pelayanan 
• Desain 

 
(Kotler & Keller, 2009) 

 

Pencarian Variasi 

(Y1) 

Pencarian variasi adalah 

komitmen secara sadar untuk 

membeli merek lain karena 

terdorong untuk terlibat atau 

mencoba merek yang berbeda, 

rasa ingin tahu, kesenangan baru, 

atau untuk mengatasi masalah 

kebosanan terhadap merek yang 

sama (Peter & Olson, 2008). 

• Mencoba merek yang 

berbeda 

• Rasa ingin tahu 

• Kesenangan baru 

• Kebosanan terhadap 

merek yang sama 

 
   (Peter & Olson, 2008) 

Perpindahan 

Merek (Y2) 

Perpindahan merek adalah pola 

pembelian yang dikarakteristikkan 

dengan perubahan atau pergantian 

dari satu merek ke merek yang 

lain (Peter & Olson, 2008). 

 

• Harapan yang tidak 

terpenuhi 

• Pengalaman 

mengkonsumsi merek 

sebelumnya 

• Pengetahuan tentang 

merek 

(Lin, et al, 2000) 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Yang Akan Dihimpun 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan 

dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dinyatakan dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. 

Adapun data yang diperlukan berasal dari dua sumber yaitu: 

1. Data Primer 

Berdasarkan Malhotra (2010), data primer adalah data yang diciptakan 

peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan cara pembagian kuesioner kepada responden 

yang tinggal di wilayah Jakarta, pernah menggunakan smartphone 

Blackberry, sudah melakukan perpindahan merek ke smartphone lain dan 

sudah tidak menggunakan smartphone Blackberry tersebut saat menjadi 

responden penelitian ini. 

Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud di luar masalah 

yang sedang ditangani (Malhotra, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari berbagai sumber 

seperti buku, website, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang 

signifikan dengan topik penelitian. 

3.3.2 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.2.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan 

masalah penelitian (Malhotra, 2010). Dalam penelitan ini populasi yang digunakan 
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adalah responden yang pernah dan sudah tidak menggunakan smartphone 

Blackberry di wilayah Jakarta. 

3.3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian kecil atau beberapa elemen dari suatu 

populasi yang ingin diteliti. Menurut Malhotra (2010) sampel merupakan suatu 

sub kelompok dari sebuah populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah 

penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah responden yang tinggal di wilayah Jakarta, pernah menggunakan 

smartphone Blackberry, sudah melakukan perpindahan merek ke smartphone lain 

dan sudah tidak menggunakan smartphone Blackberry. 

. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah non probability sampling, yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen 

populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, 

dan dengan pendekatan purposive sampling, teknik ini mencakup orang-orang 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan 

tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Adapun yang menjadi kriteria tertentu dalam 

pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Responden yang diteliti adalah responden yang pernah dan sudah tidak 

menggunakan smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah responden yang pernah dan sudah 

tidak menggunakan smartphone Blackberry di wilayah Jakarta serta sudah 

melakukan perpindahan merek ke smartphone merek lain. 
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Dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti banyaknya, 

maka dari itu penentuan jumlah sampel dengan populasi yang tidak diketahui 

(Bhattacharya, 1997) adalah: 

n = p x q x [Za/2/d]² 

 

Keterangan: 

n =  Jumlah sampel minimum 

p = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi (karena populasi tidak                                    
diketahui, maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai terbesar) 

q = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a = Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2= Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

 
Dengan demikian, perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai 

rumus di atas adalah sebagai berikut: 

n = 0,5 x 0,5 x [1,96/0,1]² 

      n = 96,04 

                                                 n = 100 (dibulatkan) 

Berdasarkan perhitungan rumus di atas dapat diketahui bahwa 

pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk mewakili 

populasi adalah sebanyak 100 responden.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu 

periode dengan satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau nilai alpha / significance level 

sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, maka teknik yang dilakukan 

yaitu dengan penyampaian daftar pertanyaan atau kuesioner yang disebarkan 

kepada responden yang berada di wilayah Jakarta. Sekaran (2006) menjelaskan 

bahwa kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas. Pertanyaan yang terdapat pada kuesioner bersifat Close 

Ended Question, yaitu kumpulan pertanyaan dimana jawabannya telah dibatasi 

oleh peneliti, sehingga membatasi jawaban responden agar tetap signifikan dengan 

tujuan penelitian. Adapun isi kuesioner tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan 

tujuan diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua kuesioner ini berisikan profil responden. 

3. Bagian ketiga kuesioner ini berisikan pertanyaan tingkat penilaian responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini, yaitu ketidakpuasan 

konsumen, pencarian variasi, dan perpindahan merek. 

Bobot penilaian jawaban responden dalam kuesioner dibuat dengan skala 

Likert 1-5. Sekaran (2006) menjelaskan skala Likert berfungsi untuk mengukur 
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seberapa kuat subjek penelitian, setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan 

yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti. Pengukuran skala Likert 

menggunakan lima poin skala, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert 

Poin Pernyataan 
1 Sangat tidak setuju 
2 Tidak setuju 
3 Netral 
4 Setuju 
5 Sangat setuju 

 
Sumber: Sekaran, Uma. 2006. Research Method For Business: A Skill Building Approach. United 
Kingdom: John Wiley and Sons. 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

3.5.1 Uji Instrumen 

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur 

atau instrumen dari penelitian. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat 

ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum 

data diolah lebih lanjut, diperlukan dua macam pengujian, yaitu test of validity (uji 

validitas atau kesahihan) dan test of reliability (uji keandalan) sebagai uji 

kesungguhan jawaban dari responden (Sekaran, 2006). Melalui pengujian validitas 

dan reliabilitas alat ukur, maka hasil penelitian dapat dinyatakan sahih. 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Malhotra, 2010). Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila instrumen itu mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 
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mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variable yang dimaksud. Menurut Priyatno (2009) 

pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik korelasi pearson 

product moment. Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan valid 

b. Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)  Data dinyatakan tidak valid 

 
3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji instrumen yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2009). Pengujian reliabilitas 

yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula Cronbach’s Alpha.  

Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien 

keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara 

positif berkolerasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat 

pengeliminasian data jika data tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. 

Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Jika Cronbach’s Alpha 

mendekati 1, maka hal ini menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan semakin 

tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden akan 

cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pertanyaan diberikan kepada 
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responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Rumus Cronbach’s Alpha: α = 𝑘𝑟
1+(𝑘−1)𝑟

 

Keterangan:  

α = Cronbach’s Alpha 

r = Rata-rata korelasi antar item 

k = Jumlah item 

Sehingga dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable   

b. Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi yang digunakan. Uji ini juga 

untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan 

estimator linear yang baik atau biasa dikenal sebagai Best Linier Unbiased 

Estimator atau BLUE (Ghozali, 2006).  

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal.  

Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dati 
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data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas. Ghozali (2006) menjelaskan uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 

antar variabel bebas (independent variable) pada model regresi. Priyatno (2009) 

menjelaskan multikolinearitas artinya antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati 

sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

multikolinearitas. Model regresi linear dikatakan BLUE jika tidak terjadi 

multikolinearitas.  

Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Value 

Inflation factor). Jika nilai toleransi = 1, maka tidak ada toleransi antar variabel 

independen atau jika VIF ≥ 10 dikatakan terjadi kolinearitas yang tinggi (masalah 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya). 

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 
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Priyatno (2009) mengatakan bahwa heterokedastisitas adalah varian 

residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. 

Menurut Ghozali (2006), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian untuk dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya, jika varian berbeda, maka 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, 

atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Lebih jauh lagi Ghozali (2006) menyebutkan bahwa cara mendeteksinya 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya gejala 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang 

telah di-studentized. Menurut Ghozali (2006), dasar pengambilan keputusannya 

sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas. 

b. Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.5.3 Analisis Jalur (Path Analysis) 
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Analisis jalur (path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi 

linier berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2006). Analisis jalur digunakan untuk 

melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab 

akibat. Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, terdapat 

variabel bebas yang dalam hal ini disebut variabel eksogen, dan variabel terikat 

yang disebut variabel endogen. Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan 

jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu varibel bebas menuju variabel 

terikat yang terakhir. Koefisien jalur menunjukan kuatnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Koefisien jalur dinyatakan rendah apabila angkanya di 

bawah 0,05, maka pengaruh jalur tersebut dianggap rendah sehingga dapat 

dihilangkan. Nilai-nilai variabel dinyatakan dalam angka baku z, maka untuk n 

buah pengamatan rumus untuk menghitung koefisien jalur seperti berikut:  

Persamaan untuk analisis jalur disebut persamaan struktural yaitu sebagai berikut:  

1. Persamaan yang belum dibakukan (menggunakan unstandardized coefficient): 

 
2. Atau bilamana sudah dibakukan (menggunakan standardized coefficient):  

                

Keterangan: 
 
α         =  Konstanta 

 
   =  Koefisien dari variabel terikat 
 

Yi  =   Variabel terikat 
 

Xn/Yn  =   Variabel bebas 
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       =   Koefisien jalur berdasarkan jalur yang dilalui eksogen menuju                     
variabel Yi 

 
        =  Residual error 

 
Persamaan yang belum dibakukan merupakan analisis regresi. Kemudian 

persamaan tersebut dikembangkan menjadi persamaan yang dibakukan yang 

digunakan dalam analisis jalur. Oleh karena itu, analisis akan dilakukan pada 

persamaan yang sudah dibakukan yaitu persamaan tanpa konstanta dan 

menggunakan koefisien yang terstandardisasi. 

3.5.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 

sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Nilai R2 yang mendekati 0 berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, 

sedangkan nilai R2 yang mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Salah satu masalah dalam penggunaan koefisien determinasi (R2) adalah 

nilai R2 selalu meningkat ketika menambah variabel independen dalam model 

yang belum tentu memiliki justifikasi atau pembenaran yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel 

independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R2. 

 

 

3.5.5 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 
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Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Dapat dilihat dari formula hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho : bi = 0, artinya variabel independen secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Ha : bi ≠ 0 , artinya variabel independen secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Taraf signifikansi (α = 0,05) 

2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n) 

3. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

4. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

3.5.6 Analisis Intervening Variable  
 

Untuk menguji pengaruh intervening variable digunakan metode analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan 

sebab akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk 

melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel 

telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat 

dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau 

lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak 

hipotesis kasualitas imajiner.  

Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar 

variabel pada teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar variabel. Model 

bergerak dari kiri ke kanan dengan implementasi prioritas hungungan kausal 
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variabel yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai p menggambar jalur dan koefisien 

jalur. 

Pengaruh langsung ketidakpuasan konsumen        perpindahan merek adalah 𝑝1  

Pengaruh tak langsung ketidakpuasan konsumen   pencarian variasi ke 

perpindahan merek adalah 𝑝2 𝑥 𝑝3   

Total pengaruh (korelasi ketidakpuasan konsumen        perpindahan merek) adalah 

𝑝1 + (𝑝2 𝑥 𝑝3) 

Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya tanpa ada variabel ke tiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua 

variabel. Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ke tiga yang 

memediasi hubungan kedua variabel. Kemudian pada setiap variabel dependen 

terdapat anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini berfungsi untuk 

menjelaskan jumlah variance yang tak dapat dijelaskan (unexplained variance) 

oleh variabel itu. Koefisien jalur adalah stardardized koefisien regresi. Koefisien 

jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi 

yang menunjukan hubungan yang dihipotesiskan, yaitu: 

Pencarian variasi = b1 ketidakpuasan konsumen + e1….(1) 

Perpindahan merek = b1 ketidakpuasan konsumen + b2 pencarian variasi + e2...(2) 

Standardize koefisien untuk ketidakpuasan konsumen pada persamaan (1) 

akan memberikan nilai p2, sedangkan koefisien untuk ketidakpuasan konsumen 

dan perpindahan merek pada persamaan (2) akan memberikan nilai p1 dan p3. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Research In Motion (RIM) adalah desainer terkemuka, manufaktur dan 

pemasar solusi nirkabel inovatif untuk mobile di seluruh pasar komunikasi di 

dunia. RIM adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan layanan terpadu yang mendukung beberapa jaringan nirkabel. RIM 

terkenal karena telah menciptakan smartphone Blackberry dan menyediakan solusi 

yang memungkinkan akses ponsel canggih ke informasi yang perlu direspon 

dengan cepat melalui e-mail, telepon, pesan teks, internet, dan berbagai aplikasi 

lainnya. Perusahaan yang dipimpin oleh Mike Lazaridis sebagai Presiden dan Co-

Chief Executive Officer dan Jim Balsillie sebagai Co-Chief Executive Officer ini 

didirikan pada tahun 1984 di Waterloo, Ontario, Kanada. RIM memiliki cabang 

yang tersebar di Amerika Utara, Asia Pasifik dan Eropa (http://us.blackberry.com). 

RIM adalah desainer dan produsen smartphone Blackberry yang juga 

merupakan pemenang penghargaan, yang produknya digunakan oleh jutaan orang 

di seluruh dunia. Selain itu, RIM juga menciptakan solusi untuk pasar komunikasi 

selular di seluruh dunia, termasuk perangkat lunak yang memungkinkan 

smartphone Blackberry untuk menyediakan akses mobile ke e-mail, aplikasi, 

media dan internet. Melalui pengembangan terpadu hardware, software dan 

layanan yang mendukung beberapa standar jaringan nirkabel, RIM menyediakan 

platform dan solusi untuk akses tanpa batas ke informasi termasuk e-mail, telepon, 

layanan pesan singkat (SMS), internet dan aplikasi berbasis intranet. Teknologi 

RIM juga memungkinkan sejumlah jajaran pihak ketiga, pengembang dan 
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produsen untuk meningkatkan produk dan jasa mereka dengan konektivitas data 

nirkabel. Portofolio RIM adalah produk pemenang penghargaan, jasa dan 

teknologi yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia termasuk solusi 

nirkabel Blackberry, alat pengembangan perangkat lunak, perangkat keras lain dan 

perangkat lunak. Selain itu, RIM juga memberikan perhatian pada penjualan 

produk perusahaan dan upaya pemasaran meliputi hubungan kerjasama dengan 

mitra strategis dan saluran distribusi untuk mempromosikan penjualan produk dan 

jasa serta mendukung penjualan sendiri dan tim pemasaran. Produk smartphone 

Blackberry pertama kali diluncurkan oleh RIM pada tahun 1999. 

4.2 Profil Responden 

Berdasarkan data dari 100 responden, melalui daftar pertanyaan didapat 

profil responden tentang jenis kelamin, umur, dan pengeluaran perbulan. 

Penggolongan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran 

responden pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Jumlah Dalam % 
Laki-laki 62 62% 

Perempuan 38 38% 
Jumlah 100 100% 

           Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah 

laki-laki sebanyak 62%, sedangkan sisanya adalah perempuan sebanyak 38%. 
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Tabel 4.2 Reponden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Dalam % 
17 - 20 18 18% 
21 – 23 32 32% 
24 – 27 39 39% 

≥ 27 11 11% 
Jumlah 100 100% 

           Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa proporsi paling besar adalah 

dari responden berusia 24-27 tahun, yaitu sebanyak 39%. Kemudian responden 

berusia 21-23 tahun sebanyak 32%, responden yang berusia 17-20 tahun 

berjumlah 18%, dan responden berusia di atas 27 tahun yang berjumlah 11%. 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pengeluaran Perbulan 

Pengeluaran Perbulan Jumlah Dalam % 
≤ Rp. 500.000 6 6% 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000  28  28% 
Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 44 44% 

> Rp. 5.000.000 22 22% 
Jumlah 100 100% 

           Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
 

Pada tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

memiliki pengeluaran perbulan antara Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 yaitu 

sebanyak 44%. Selanjutnya responden yang memiliki pengeluaran perbulan antara 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 sejumlah 28%, pengeluaran perbulan di atas Rp. 

5.000.000 sebanyak 22%, serta yang memiliki pengeluaran perbulan di bawah Rp. 

500.000 sebanyak 6%. 
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4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-test 

Proses pre-test dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. 

Adapun hasil uji yang telah dilakukan, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang 

akan dibahas sebagai berikut: 

 
4.3.1 Uji Validitas Pre-test 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya. Dengan jumlah responden sebanyak 30 (N = 30), maka 

dapat diketahui hasil validitas data responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Indikator Pearson Correlation Kesimpulan 

Ketidakpuasan 

Konsumen (X) 

• KK 1 0,731 Valid 

• KK 2 0,623 Valid 

• KK 3 0,651 Valid 

• KK 4 0,447 Valid 

• KK 5 0,834 Valid 

• KK 6 0,683 Valid 

• KK 7 0,672 Valid 

Pencarian 

Variasi (Y1) 

 

• PV 1 0,809 Valid 

• PV 2 0,804 Valid 

• PV 3 0,734 Valid 

• PV 4 0,552 Valid 

Perpindahan 

Merek (Y2) 

 

• PM 1 0,768 Valid 

• PM 2 0,858 Valid 

• PM 3 0,790 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa keseluruhan item 

pertanyaan menunjukkan nilai r hitung ≥ r tabel (0,05) = 0,361, maka dapat 

ANALISIS PENGARUH..., ALFA NOVEBRIANTYO, Ma.-IBS, 2013



disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian pada tahap pre-test 

adalah valid. Hal tersebut dikarenakan: 

• Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan valid 

• Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan tidak valid 

4.3.2 Uji Reliabilitas Pre-test 

Adapun hasil uji reliabilitas pre-test dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel N of item Cronbach Alpha Kesimpulan 

Ketidakpuasan Konsumen (X) 7 0,769 Reliabel 

Pencarian Variasi (Y1) 4 0,703 Reliabel 

Perpindahan Merek (Y2) 3 0,725 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

penelitian adalah dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Dasar pengambilan 

keputusan reliabilitas ini adalah sebagai berikut: 

• Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable 

• Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable  

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa semua variabel 

mempunyai cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan variabel dalam penelitian pada tahap pre-test adalah reliabel. 
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4.4 Analisis Pengolahan Data  

4.4.1 Uji Instrumen 

4.4.1.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya. Dengan jumlah responden sebanyak 100 (N = 100), maka 

dapat diketahui hasil validitas data responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Pearson Correlation Kesimpulan 

Ketidakpuasan 

Konsumen (X) 

• KK 1 0,699 Valid 

• KK 2 0,628 Valid 

• KK 3 0,705 Valid 

• KK 4 0,410 Valid 

• KK 5 0,788 Valid 

• KK 6 0,675 Valid 

• KK 7 0,687 Valid 

Pencarian 

Variasi (Y1) 

 

• PV 1 0,731 Valid 

• PV 2 0,729 Valid 

• PV 3 0,667 Valid 

• PV 4 0,630 Valid 

Perpindahan 

Merek (Y2) 

 

• PM 1 0,601 Valid 

• PM 2 0,877 Valid 

• PM 3 0,793 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa keseluruhan item 

pertanyaan menunjukkan nilai r hitung ≥ r tabel (0,05) = 0,196, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah valid. Hal tersebut dikarenakan: 

• Jika r hitung ≥ r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan valid 

• Jika r hitung < r tabel (α = 0,05)     =   Data dinyatakan tidak valid 
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4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel N of item Cronbach Alpha Kesimpulan 

Ketidakpuasan Konsumen (X) 7 0,783 Reliabel 

Pencarian Variasi (Y1) 4 0,626 Reliabel 

Perpindahan Merek (Y2) 3 0,637 Reliabel 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

penelitian adalah dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Dasar pengambilan 

keputusan reliabilitas ini adalah sebagai berikut: 

• Cronbach’s Alpha > 0,6  Data dinyatakan reliable 

• Cronbach’s Alpha < 0,6  Data dinyatakan tidak reliable  

Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui bahwa semua variabel 

mempunyai cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas hasil data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
Dependent Variable: Perpindahan Merek 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Gambar 4.1 Grafik Normal Probabilty Plot 
 

Berdasarkan gambar grafik normal P-P Plot tersebut, terlihat bahwa titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada variabel 

penelitian ini terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan. 

4.4.2.2 Uji Multikoleniaritas 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Value 

Inflation factor). Jika nilai toleransi = 1, maka tidak ada toleransi antar variabel 

independen atau jika VIF ≥ 10 dikatakan terjadi kolinearitas yang tinggi (masalah 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya). Adapun nilai tolerance dan VIF 

dapat dilihat pada tabel 4.8 beikut ini: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.860 1.609  1.156 .250   
Ketidakpuasan Konsumen .097 .045 .194 2.147 .034 .913 1.096 

Pencarian Variasi .426 .089 .435 4.808 .000 .913 1.096 
a. Dependent Variable: Perpindahan Merek 
Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan bahwa kedua variabel 

memiliki nilai yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinearitas antara variabel-variabel independen dalam model regresi ini 

4.4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2006), pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian untuk dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas 

menghasilkan grafik pola penyebaran titik seperti tampak pada gambar 4.2 berikut:  

Scatterplot 
Dependent Variable: Perpindahan Merek 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Gambar 4.2 Grafik Uji Heterokedastisitas Scatterplot 
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Dari grafik pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu 

Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan 

heteroskedastisitas sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk 

memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen. 

4.4.3 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan persamaan struktural 

sebagai berikut: 

1. Persamaan yang belum dibakukan (menggunakan unstandardized coefficient): 

 
2. Atau bilamana sudah dibakukan (menggunakan standardized coefficient):  

                
Persamaan yang belum dibakukan merupakan analisis regresi. Kemudian 

persamaan tersebut dikembangkan menjadi persamaan yang dibakukan yang 

digunakan dalam analisis jalur. Oleh karena itu, analisis akan dilakukan pada 

persamaan yang sudah dibakukan yaitu persamaan tanpa konstanta dan 

menggunakan koefisien yang terstandardisasi.  

4.4.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

4.4.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Persamaan Pertama 

Persamaan pertama yang sudah dibakukan: 𝑃𝑌1 =  𝑃𝑌1𝑋 + 𝑒1 

Tabel 4.9 Analisis Koefisien Determinasi Persamaan Pertama 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,296a ,087 ,078 2,19530 
a. Predictors: (Constant), Ketidakpuasan Konsumen 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
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 Berdasarkan table 4.9 di atas diperoleh angka R square sebesar 0,087 

atau 8,7%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (ketidakpuasan konsumen) terhadap variabel dependen (pencarian 

variasi) sebesar 8,7%. Dengan kata lain, variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model (ketidakpuasan konsumen) mampu menjelaskan sebesar 

8,7% variasi variabel dependen (pencarian variasi). Sedangkan sisanya sebesar 

91,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

model penelitian ini. 

4.4.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Persamaan Kedua 

Persamaan kedua yang sudah dibakukan: 𝑃𝑌2 = 𝑃𝑌2𝑋 + 𝑃𝑌2𝑌1 + 𝑒2     

Tabel 4.10 Analisis Koefisien Determinasi Persamaan Kedua 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,526a ,276 ,262 1,92506 

a. Predictors: (Constant), Pencarian Variasi, Ketidakpuasan Konsumen 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh angka adjusted R square sebesar 

0,262 atau 26,2%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen (ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi) terhadap 

variabel dependen (perpindahan merek) sebesar 26,2%. Dengan kata lain, variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model (ketidakpuasan konsumen dan 

pencarian variasi) mampu menjelaskan sebesar 26,2% variasi variabel dependen 

(perpindahan merek). Sedangkan sisanya sebesar 73,8% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 
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4.4.5 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

4.4.5.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Persamaan Pertama 

Pada uji parsial persamaan pertama, hipotesis yang akan dibuktikan yaitu: 

Ho₁ :  Ketidakpuasan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencarian variasi. 

Ha₁ :  Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencarian variasi. 

Tabel 4.11 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Persamaan Pertama 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,298 1,350  9,111 ,000 

Ketidakpuasan Konsumen ,152 ,049 ,296 3,065 ,003 
a. Dependent Variable: Pencarian Variasi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
 

Dengan tingkat signifikansi 5%, berdasarkan table 4.11 diperoleh t hitung 

sebesar 3,065 dengan derajat kebebasan n-k-1= 100-1-1=98. Dengan pengujian 2 

sisi hasil yang diperoleh untuk t table sebesar 1,984. Oleh karena nilai t hitung > t 

table (3,065>1,984) maka Ho ditolak, artinya secara parsial variabel ketidakpuasan 

konsumen secara signifikan berpengaruh terhadap pencarian variasi. 

4.4.5.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Persamaan Kedua 

Dalam uji parsial pada persamaan kedua, terdapat 2 hipotesis yang akan 

dibuktikan yaitu: 

Ho₂ : Ketidakpuasan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Ha₂ :  Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 
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Ho₃ :  Pencarian variasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Ha₃ :  Pencarian variasi berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan 

merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Tabel 4.12 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Persamaan Kedua 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,860 1,609  1,156 ,250 

Ketidakpuasan Konsumen ,097 ,045 ,194 2,147 ,034 
Pencarian Variasi ,426 ,089 ,435 4,808 ,000 

a. Dependent Variable: Perpindahan Merek 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 
 

1. Pengujian Koefisiensi Regresi Variabel Ketidakpuasan Konsumen terhadap 

perpindahan merek 

 
Dengan tingkat signifikansi 5%, berdasarkan tabel 4.12 diperoleh t hitung 

sebesar 2,147 dengan derajat kebebasan n-k-1= 100-2-1=97. Dengan 

pengujian 2 sisi hasil yang diperoleh untuk t table sebesar 1,984. Oleh karena 

nilai t hitung > t table (2.147>1,984) maka Ho ditolak, artinya secara parsial 

variabel ketidakpuasan konsumen secara signifikan berpengaruh terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

2. Pengujian Koefisiensi Regresi Variabel Pencarian Variasi terhadap 

perpindahan merek 

 
Dengan tingkat signifikansi 5%, berdasarkan tabel 4.12 diperoleh t hitung 

sebesar 4,808 dengan derajat kebebasan n-k-1= 100-2-1=97. Dengan 

pengujian 2 sisi hasil yang diperoleh untuk t table sebesar 1,984. Oleh karena 

nilai t hitung > t table (4,808>1,984) maka Ho ditolak, artinya secara parsial 
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variabel pencarian variasi secara signifikan berpengaruh terhadap perpindahan 

merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

4.4.6 Analisis Intervening Variable  

Hasil output SPSS memberikan nilai standardized beta ketidakpuasan 

konsumen pada persamaan pertama sebesar 0,296 dan signifikan pada 0.003 yang 

berarti ketidakpuasan konsumen mempengaruhi pencarian variasi. Nilai koefisien 

standardized beta 0,296 merupakan nilai p2. 

Pada output SPSS persamaan kedua nilai standardized beta ketidakpuasan 

konsumen 0,194 dan pencarian variasi 0,435 semuanya signifikan. Nilai 

standardized beta untuk ketidakpuasan konsumen 0,194 merupakan nilai p1, 

sedangkan nilai standardized beta untuk pencarian variasi 0,435 merupakan nilai 

p3. Besarnya nilai e1=�(1 − 0,087) dan besarnya nilai e2=�(1 − 0,262). 

Hasil analisis jalur menunjukan bahwa ketidakpuasan konsumen dapat 

berpengaruh langsung ke perpindahan merek dan dapat juga berpengaruh tidak 

langsung yaitu dari ketidakpuasan konsumen ke pencarian variasi (sebagai 

intervening) lalu ke perpindahan merek. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,194 

sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung dihitung dengan mengkalikan 

koefisien tidak langsungnya yaitu (0,296 x 0,435 = 0,1287) dan total pengaruh 

ketidakpuasan konsumen ke perpindahan merek melalui pencarian variasi = 0,194 

+ (0,296 x 0,435) = 0,3227. Berikut penjelasan mengenai pengaruh langsung, tidak 

langsung, serta total pengaruh: 

1. Pengaruh Langsung 

Pengaruh ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek (X    Y2) 

secara langsung adalah 0,194. Pengaruh ketidakpuasan konsumen terhadap 
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perpindahan merek merupakan penjelasan dari persamaan struktural 2. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan untuk persamaan struktural 2, 

variabel ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap variabel perpindahan 

merek. Dengan demikian, koefisien jalur ini dapat digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek. 

Pengaruh variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek 

adalah sebesar 0,194 atau 19,4%. Artinya, perpindahan merek smartphone 

Blackberry di wilayah Jakarta secara signifikan dipengaruhi oleh 

ketidakpuasan konsumen sebesar 19,4% dan sisanya sebesar 80,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 

2. Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek 

melalui pencarian variasi (X         Y1         Y2) adalah 0,296 x 0,435= 0,1287. 

Pengaruh variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek 

melalui pencarian variasi merupakan penjelasan dari persamaan struktural 1 

dan persamaan struktural 2. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan 

untuk persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2, variabel 

ketidakpuasan konsumen berpengaruh terhadap variabel pencarian variasi dan 

pencarian variasi  berpengaruh terhadap perpindahan merek. Dengan 

demikian, koefisien jalur ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek melalui pencarian 

variasi. Pengaruh variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan 

merek melalui pencarian variasi adalah sebesar 0,1287 atau 12,8%. Artinya, 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta secara 

signifikan dipengaruhi oleh ketidakpuasan konsumen sebesar 12,8% apabila 
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harus melewati variabel pencarian variasi terlebih dahulu. Besarnya pengaruh 

tidak langsung ini tidak sebesar pengaruh langsung variabel ketidakpuasan 

konsumen terhadap perpindahan merek. Jadi dapat dikatakan bahwa apabila 

variabel-variabel itu dikaitkan secara langsung maka dampak yang 

ditimbulkan lebih besar dibandingkan adanya perantara. 

3. Total Pengaruh 

Pengaruh total variabel ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek 

melalui pencarian variasi (X       Y2) + (X        Y1        Y2) adalah 0,194 + 

(0,296 x 0,435) = 0,3227. Pengaruh total variabel ketidakpuasan konsumen 

terhadap perpindahan merek melalui pencarian variasi adalah sebesar 0,3227 

atau 32,2%. Pengaruh total yang dimaksud adalah penjumlahan antara 

pengaruh langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, pengaruh total 

menggambarkan efek gabungan yang ditimbulkan dari pengaruh langsung dan 

tidak langsung. 

Penjelasan di atas dapat digambarkan melalui rerangka pemikiran dengan 

nilai beta sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3 Rerangka Pemikiran dengan Nilai Beta 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2013 

Pencarian 
Variasi 

(Y1) 
 

Perpindahan 
Merek 
(Y2) 

Ketidakpuasan  
Konsumen 

(X) 
 

 

0,296 0,435 

0,194 

e1=�(1− 0,087) 

e2=�(1− 0,262) 
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Berdasarkan gambar 4.3 di atas, berikut adalah persamaan strukturalnya: 

1. Ketidakpuasan konsumen (X) terhadap pencarian variasi (Y1). Apabila 

persamaan belum dibakukan maka akan berbentuk PY1=12,298+0,153X+e1 

(lihat tabel 4.11). Namun, jika persamaan sudah dibakukan maka pengaruh 

sebab-akibat antara variabel ketidakpuasan konsumen terhadap pencarian 

variasi dapat digambarkan dengan PY1=0,296X+e1 

2. Ketidakpuasan konsumen (X) dan pencarian variasi (Y1) terhadap 

perpindahan merek smartphone Blackberry (Y2). Apabila belum dibakukan 

maka akan berbentuk PY2=1,860+0,097X+0,426Y1+e2 (lihat tabel 4.12). 

Namun, jika persamaan sudah dibakukan maka pengaruh sebab-akibat antara 

variabel ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi terhadap perpindahan 

merek smartphone Blackberry dapat digambarkan dengan 

PY2=0,194X+0,435PY1+e2.  

4.5 Implikasi Manajerial 

Dari hasil analisis yang telah dikumpulkan, maka peneliti menyajikan 

berbagai implikasi kebijakan bagi manajemen yaitu sebagai berikut: 

 
1. Berikut ini adalah hasil rata-rata nilai (mean) yang didapat melalui kuesioner, 

diketahui bahwa: 

Tabel 4.13 menyajikan nilai mean masing-masing indikator ketidakpuasan 

konsumen. Terdapat 5 indikator yang harus menjadi perhatian produsen smartphone 

Blackberry. 
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Tabel 4.13 Rata-rata Nilai (Skala Likert 1-5) Variabel Ketidakpuasan 
Konsumen 

Variabel Indikator Jumlah Poin Mean 
Ketidakpuasan 
Konsumen (X) 

Kinerja 391 3,91 
Keandalan 387 3,87 

Fitur 391 3,91 
Daya Tahan 410 4,1 

Kesesuaian dengan spesifikasi 357 3,57 
Pelayanan 367 3,67 

Desain 390 3,9 
Total Poin dan Mean  2693 3,84 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Tabel 4.13 di atas memberikan gambaran penilaian responden terhadap 

variabel ketidakpuasan konsumen (X), nilai total rata-ratanya adalah 3,84. 

Maka, untuk indikator yang bernilai di atas total rata-rata akan menjadi syarat 

perhatian untuk lebih diperhatikan oleh RIM sebagai produsen dari 

smartphone Blackberry karena indikator tersebut berpengaruh besar terhadap 

variabel ketidakpuasan konsumen dalam mempengaruhi perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. Indikator-indikator tersebut adalah 

kinerja, keandalan, fitur, daya tahan dan desain. Hasil ini menunjukan bahwa 

responden menilai selama masa penggunaan smartphone Blackberry, kinerja, 

keandalan, fitur, daya tahan dan desain produk tidak sesuai atau tidak 

memenuhi harapan responden. Implikasi dari indikator-indikator tersebut akan 

diterangkan sebagai berikut: 

a. Dari sisi keawetan produk, RIM dapat meningkatkan dan memperbaiki daya 

tahan produknya, seperti peningkatan dalam penggunaan bahan untuk 

membuat chasing, keypad, scrollpad, dan kapasitas baterai (seperti 

pesaingnya yaitu HTC yang sudah menggunakan bahan yang terbuat dari 

polycarbonate yang menjadikan salah satu produknya yaitu One X+ 
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memiliki daya tahan mengagumkan. Sehingga konsumennya tidak perlu 

khawatir jika ponsel ini terjatuh atau terjadi benturan (www.cekgadget.com). 

b. RIM sebagai produsen smartphone Blackberry harus mengambil langkah 

dalam peningkatan kinerja produk yang berkaitan dengan fungsi utamanya 

seperti meningkatkan Blackcerry messager dengan membuat BBM tidak 

hanya bisa diakses oleh pengguna Blackberry saja, namun dapat compatible 

dengan operating system smartphone lainnya, seperti iOS, Android, 

Windows, sehingga konsumen benar-benar mendapat manfaat yang lebih 

dari penggunaan smartphone Blackberry.  

c. RIM juga harus membuat dan menambah fitur-fitur yang lebih menarik guna 

menunjang kebutuhan konsumen saat ini, seperti penambahan fitur dual 

video call, translator, chat on, dan fitur menarik lainnya, karena semakin 

banyak fitur-fitur yang tersedia, maka semakin banyak manfaat yang didapat 

oleh konsumen. 

d. Desain yang ada pada smartphone Blackberry seperti bentuk, layar, ukuran 

harus disesuaikan dengan perubahan style dan gaya hidup konsumen saat ini. 

Oleh karenanya, RIM sebagai produsen harus memperhatikan aspek 

tersebut, seperti merubah bentuk dan ukuran yang sesuai agar terasa nyaman 

saat digenggam dan tidak terasa licin serta mengurangi tombol sentuh yang 

terlalu banyak pada tampilan depan atau muka agar terlihat lebih elegant. 

e. Sedangkan untuk keandalan produk, produsen harus memperbaiki dan 

meningkatkan operating system untuk mengurangi gangguan saat 

penggunaan, seperti hang, kerusakan dan masalah fungsi (seperti pada bulan 

Mei dan Juli 2013, Blackberry Messager atau BBM mengalami kendala 
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server sehingga tidak dapat digunakan saat itu (www.yahoo.co.id) agar 

tingkat keberhasilan produk melaksanakan fungsinya semakin tinggi.  

Tabel 4.14 menyajikan nilai mean masing-masing indikator pencarian 

variasi. Terdapat 2 indikator yang harus menjadi perhatian produsen smartphone 

Blackberry. 

Tabel 4.14 Rata-rata Nilai (Skala Likert 1-5) Variabel Pencarian Variasi 

Variabel Indikator Jumlah Poin Mean 
Pencarian Variasi (Y1) Mencoba merek berbeda 400 4 

Rasa ingin tahu 399 3,99 
Kesenangan baru 420 4,2 

Kebosanan  419 4,19 
Total Poin dan Mean  1638 4,09 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Tabel 4.14 di atas memberikan gambaran penilaian responden terhadap 

variabel pencarian variasi (Y1), nilai total rata-ratanya adalah 4,09, indikator 

kesenangan baru dan kebosanan menjadi syarat perhatian karena nilai rata-rata 

yang didapat di atas nilai rata-rata totalnya. RIM sebagai produsen dari 

smartphone Blackberry harus lebih memperhatikan indikator-indikator 

tersebut karena berpengaruh besar terhadap variabel pencarian variasi dalam 

mempengaruhi perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Implikasi dari indikator-indikator tersebut akan diterangkan sebagai berikut: 

a. Konsumen yang memutuskan untuk secara sadar membeli atau berpindah ke 

smartphone merek lain dapat dikarenakan oleh berbagai macam faktor. 

Dalam penelitian ini, salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah 

kesenangan baru. Seperti yang telah dikemukakan oleh Schiffman & Kanuk 

(2010) bahwa sifat yang digerakkan oleh kepribadian yang persis sama dan 

ANALISIS PENGARUH..., ALFA NOVEBRIANTYO, Ma.-IBS, 2013



berhubungan dengan Tingkat Stimulasi Optimum (TSO) adalah pencari 

variasi atau kesenangan baru. Ketika stimulasi (dalam bentuk kompleksitas, 

arousal, dan sebagainya) berada di bawah level ideal, individu menjadi jenuh 

dan ia mencoba untuk lebih menghasilkan input stimulasi melalui perilaku 

seperti exploration dan novelty seeking (kesenangan baru). Agar stimulasi 

konsumen tetap berada di atas level ideal, RIM harus membuat konsumen 

merasakan mendapat manfaat dan kenyamanan yang membuat konsumen 

dapat memiliki kesenangan baru dari penggunaan smartphone Blackberry 

seperti meningkatan fungsi pada fitur camera menjadi dual camera dengan 

kamera depan dan belakang serta foto yang diambil tersebut dapat 

dilengkapi dengan suara. Jadi konsumen dapat mengingat apa yang 

diucapkan, dimainkan, atau terdengar, bukan hanya sekedar foto. Dengan 

fitur seperti ini akan menambah kegembiraan dan menciptakan kesenangan 

baru bagi konsumen dan tetap mendapat stimulus yang baik dari penggunaan 

smartphone Blackberry. RIM harus memperhatikan hal tersebut sehingga 

dapat menekan faktor-faktor motivasional pada diri konsumen seperti 

keinginan untuk berubah, keinginan menjadi unik, rasa ingin tahu, pencarian 

kesenangan baru. 

b. Kebosanan terhadap merek yang sama juga menjadi perhatian bagi produsen 

karena ketika stimulasi konsumen berada di bawah level idealnya maka akan 

timbul rasa bosan menggunakan suatu produk atau merek yang sama. 

Masalah kebosanan ini timbul dari berbagai faktor seperti kemiripan fitur 

dan desain produk dari varian sebelumnya. RIM dapat mengambil langkah 

dengan menciptakan fitur yang belum pernah pada varian sebelumnya untuk 

mengurangi masalah kebosanan tersebut seperti penambahan fitur-fitur yang 
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baru dan lebih canggih pada varian barunya seperti fitur air view, air 

gesture, smart pause, watch on dan smart scroll, karena konsumen yang 

meninggalkan BlackBerry memiliki alasan yaitu “ dilihat dari sisi platform, 

perangkat BlackBerry sudah terlihat mulai membosankan, karena fitur 

aplikasi di platform mereka masih sangat sedikit (http://techrity.com).” RIM 

sebagai produsen smartphone Blackberry harus memperhatikan hal tersebut 

pada varian barunya yang akan dipasarkan untuk menghindarkan konsumen 

dari masalah kebosanan penggunaan varian smartphone Blackberry 

sebelumnya sehingga konsumen tidak memutuskan untuk mencari alternatif 

merek yang lebih baik dalam melepaskan kebosanannya dan agar dapat 

mempertahankan konsumennya untuk tidak berpindah ke merek lain 

(premium loyalty). 

2. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi dapat diketahui secara garis 

besar sebagai berikut: 

a. Persamaan pertama, model ketidakpuasan konsumen mampu menjelaskan 

sebesar 8,7% variasi variabel pencarian variasi.  

b. Persamaan kedua, variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi mampu menjelaskan sebesar 

26,2% variasi variabel perpindahan merek.  

3. Berdasarkan hasil analisis koefisien regresi, dapat diketahui secara garis besar 

sebagai berikut: 

a. Pada persamaan pertama, ketidakpuasan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap pencarian variasi (0,003<0,05 dan 3,065>1,984).  

b. Pada persamaan kedua, ketidakpuasan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta 
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(0,034<0,05 dan (2.147>1,984) dan pencarian variasi berpengaruh signifikan 

terhadap perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta 

(0,000<0,05 dan 4,808>1,984).  

Dari hasil analisis koefisien determinasi dan koefisien regresi 

menunjukkan bahwa ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi berpengaruh 

terhadap perpindahan merek secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketidakpuasan konsumen dan pencarian 

variasi memiliki peran yang cukup tinggi atas perpindahan merek smartphone 

Blackberry di wilayah Jakarta, maka RIM sebagai produsen smartphone 

Blackberry dapat melakukan implementasi manajerial yang lebih spesifik untuk 

mempertahankan merek seperti peningkatan mutu dan kualitas produk sehingga 

dapat meningkatkan penjualan smartphone Blackberry di masa mendatang. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan pada model struktural, dari tiga hipotesis penelitian yang 

diajukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap pencarian 

variasi. 

2. Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan 

merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

3. Pencarian variasi berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

5.2 Saran 

Berdasarkan implikasi manajerial yang telah disusun pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat memberikan saran-saran kepada RIM sebagai produsen 

smartphone Blackberry untuk menetapkan beberapa strategi pemasaran untuk 

mempertahankan merek dan meningkatkan penjualan serta saran untuk penelitian 

selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi produsen 

• RIM harus memperhatikan indikator-indikator yang berpengaruh besar 

terhadap ketidakpuasan konsumen dalam mempengaruhi perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta seperti kinerja, keandalan, fitur, 

daya tahan dan desain produk. Indikator daya tahan produk memiliki 

pengaruh terbesar terhadap ketidakpuasan konsumen dalam mempengaruhi 

perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. Untuk itu, 
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RIM harus meningkatkan dan memperbaiki daya tahan produknya, seperti 

dalam penggunaan bahan untuk membuat chasing, keypad, scrollpad, dan 

kapasitas baterai sehingga smartphone Blackberry memiliki daya tahan yang 

lebih baik sebagai upaya dalam mengelola dan mempertahankan merek agar 

tetap menjadi pilihan konsumen mengingat persaingan antar merek yang 

semakin meningkat. 

• RIM harus memperhatikan indikator-indikator yang berpengaruh besar 

terhadap pencarian variasi dalam mempengaruhi perpindahan merek 

smartphone Blackberry di wilayah Jakarta seperti kesenangan baru dan 

kebosanan. Indikator kesenangan baru memiliki pengaruh terbesar terhadap 

pencarian variasi dalam mempengaruhi perpindahan merek smartphone 

Blackberry di wilayah Jakarta. Untuk itu, RIM harus membuat konsumen 

merasakan mendapat manfaat dan kenyamanan yang membuat konsumen 

dapat memiliki kesenangan baru dari penggunaan smartphone Blackberry 

seperti meningkatan fungsi pada fitur camera menjadi dual camera dengan 

kamera depan dan belakang serta foto yang diambil tersebut dapat 

dilengkapi dengan suara. Jadi konsumen dapat mengingat apa yang 

diucapkan, dimainkan, atau terdengar, bukan hanya sekedar foto. Dengan 

fitur seperti ini akan menambah kegembiraan dan menciptakan kesenangan 

baru bagi konsumen dan tetap mendapat stimulus yang baik dari penggunaan 

smartphone Blackberry sebagai upaya dalam peningkatan pertumbuhan 

penjualan smartphone Blackberry di masa mendatang. 
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2. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model 

penelitian ini yang dapat mempengaruhi perpindahan merek seperti promosi 

penjualan, keterlibatan, harga, daya tarik pesaing, prior experience, product 

knowledge, media search, consideration-set size, retailer search, dan lainnya. 

Maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk menambah atau 

menggunakan variabel-variabel independen lainnya yang potensial 

memberikan kontribusi terhadap keputusan perpindahan merek smartphone. 
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LAMPIRAN I 

 

I. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1), 

saya sebagai mahasiswa STIE Indonesia Banking School sedang melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen dan Pencarian Variasi 

Sebagai Intervening Terhadap Perpindahan Merek Smartphone Blackberry di Wilayah 

Jakarta”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mohon bantuan Saudara/i untuk 

bersedia mengisi kuesioner ini dengan keadaan yang dialami dan dirasakan. Jawaban atas 

kuesioner ini akan diolah secara anonim sehingga identitas Saudara/i terjaga 

kerahasiaannya. Atas kerja sama dan kesediannya untuk meluangkan waktu mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

                                                                                                      Hormat saya, 

 

 

Alfa Novebriantyo 

 

II. Profil Responden 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda checklist (√ ) pada kolom yang Anda anggap sesuai. 

Jenis Kelamin   :            Laki-laki                                Perempuan  

Usia                 :           17-20         21-23 

           24-27      > 27 

Pengeluaran/bln:    ≤ Rp. 500.000    

                                Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000                

             Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000  

           > Rp. 5.000.000  
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III. Pertanyaan Penelitian 

Petunjuk pengisian: Berilah tanda checklist (√ ) pada kolom yang Anda anggap sesuai. 

• Apakah anda bertempat tinggal di wilayah Jakarta? 

                                         Ya                                         Tidak                       

• Apakah anda pernah menggunakan smartphone Blackberry?  

                                         Ya                                         Tidak 

• Apakah anda sudah tidak menggunakan smartphone Blackberry tersebut? 

                                         Ya                                         Tidak 

• Apakah saat ini anda beralih ke smartphone merek lainnya? 

                                         Ya                                         Tidak 

Jika jawaban Anda pada poin 1, 2, 3, dan 4 adalah ya, silahkan Anda lanjutkan untuk 
menjawab pertanyaan berikutnya. 

Setiap responden hanya diperbolehkan memilih satu jawaban.  

Keterangan : 

SS    : Sangat Setuju (5) 

S      : Setuju (4) 

N   : Netral (3) 

TS    : Tidak Setuju (2) 

STS  : Sangat Tidak Setuju (1) 

 

A. KETIDAKPUASAN KONSUMEN (X) 

No. Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Kinerja smartphone Blackberry dalam 
penggunaannya tidak sesuai dengan harapan 
anda. 

     

2. Keandalan smartphone Blackberry dalam 
penggunaannya tidak sesuai dengan harapan 
anda. 

     

3. Fitur-fitur dalam smartphone Blackberry tidak 
sesuai dengan harapan anda. 

     

4. Daya tahan smartphone Blackberry tidak sesuai 
dengan harapan anda. 
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5. Spesifikasi smartphone Blackberry tidak sesuai 
dengan harapan anda. 

     

6. Proses perbaikan smartphone Blackberry tidak 
sesuai dengan harapan anda. 

     

7. Desain smartphone Blackberry tidak sesuai 
dengan harapan anda. 

     

       

B. PENCARIAN VARIASI (Y1) 

No. Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Anda suka mencoba merek smartphone selain 
Blackberry. 

     

2. Anda mencoba merek smartphone lain karena 
rasa ingin tahu. 

     

3. Anda mencari merek smartphone lain untuk 
mendapatkan kesenangan baru. 

     

4. Anda mencari merek smartphone lain untuk 
menghilangkan kebosanan terhadap merek yang 
sama. 

     

 

C. PERPINDAHAN MEREK (Y2) 

No. Pernyataan STS 
(1) 

TS 
(2) 

N 
(3) 

S 
(4) 

SS 
(5) 

1. Anda melakukan perpindahan merek 
smartphone karena harapan yang tidak 
terpenuhi dari penggunaan smartphone 
Blackberry. 

     

2. Anda melakukan perpindahan merek 
smartphone karena mendapat pengalaman 
buruk dari penggunaan smartphone Blackberry.  

     

3. Anda melakukan perpindahan merek 
smartphone karena kurangnya pengetahuan 
tentang smartphone Blackberry. 
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LAMPIRAN II 
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LAMPIRAN III 

 

Correlations 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 skor 

p1 Pearson Correlation 1 ,722** ,451* ,170 ,416* ,209 ,326 ,731** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,012 ,370 ,022 ,267 ,079 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
p2 Pearson Correlation ,722** 1 ,434* ,098 ,343 ,173 ,075 ,623** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,017 ,607 ,063 ,362 ,693 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p3 Pearson Correlation ,451* ,434* 1 ,195 ,423* ,281 ,222 ,651** 
Sig. (2-tailed) ,012 ,017  ,301 ,020 ,132 ,239 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
p4 Pearson Correlation ,170 ,098 ,195 1 ,001 ,099 ,003 ,447 

Sig. (2-tailed) ,370 ,607 ,301  ,994 ,604 ,988 ,008 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p5 Pearson Correlation ,416* ,343 ,423* ,001 1 ,733** ,673** ,834** 
Sig. (2-tailed) ,022 ,063 ,020 ,994  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
p6 Pearson Correlation ,209 ,173 ,281 ,099 ,733** 1 ,577** ,683** 

Sig. (2-tailed) ,267 ,362 ,132 ,604 ,000  ,001 ,000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

p7 Pearson Correlation ,326 ,075 ,222 ,003 ,673** ,577** 1 ,672** 
Sig. (2-tailed) ,079 ,693 ,239 ,988 ,000 ,001  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 
skor Pearson Correlation ,731** ,623** ,651** ,247 ,834** ,683** ,672** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,188 ,000 ,000 ,000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

       

 
Correlations 

 p1 p2 p3 p4 skor 
p1 Pearson Correlation 1 ,574** ,355 ,374* ,809** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,054 ,042 ,000 
N 30 30 30 30 30 

p2 Pearson Correlation ,574** 1 ,619** ,086 ,804** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,652 ,000 

N 30 30 30 30 30 
p3 Pearson Correlation ,355 ,619** 1 ,201 ,734** 

Sig. (2-tailed) ,054 ,000  ,287 ,000 
N 30 30 30 30 30 

p4 Pearson Correlation ,374* ,086 ,201 1 ,552** 
Sig. (2-tailed) ,042 ,652 ,287  ,002 

N 30 30 30 30 30 
skor Pearson Correlation ,809** ,804** ,734** ,552** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002  
N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 skor 

p1 Pearson Correlation 1 .611** .381** .083 .495** .251* .427** .699** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .414 .000 .012 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p2 Pearson Correlation .611** 1 .419** .172 .307** .189 .268** .628** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .086 .002 .060 .007 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p3 Pearson Correlation .381** .419** 1 .323** .437** .311** .336** .705** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .000 .002 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p4 Pearson Correlation .083 .172 .323** 1 .128 .169 .069 .410** 

Sig. (2-tailed) .414 .086 .001  .204 .093 .494 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p5 Pearson Correlation .495** .307** .437** .128 1 .650** .555** .788** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .204  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p6 Pearson Correlation .251* .189 .311** .169 .650** 1 .470** .675** 

Sig. (2-tailed) .012 .060 .002 .093 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

p7 Pearson Correlation .427** .268** .336** .069 .555** .470** 1 .687** 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .001 .494 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

skor Pearson Correlation .699** .628** .705** .410** .788** .675** .687** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

 

 
Correlations 

 p1 p2 p3 skor 
p1 Pearson Correlation 1 ,549** ,327 ,768** 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,077 ,000 
N 30 30 30 30 

p2 Pearson Correlation ,549** 1 ,545** ,858** 
Sig. (2-tailed) ,002  ,002 ,000 

N 30 30 30 30 
p3 Pearson Correlation ,327 ,545** 1 ,790** 

Sig. (2-tailed) ,077 ,002  ,000 
N 30 30 30 30 

skor Pearson Correlation ,768** ,858** ,790** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  p1 p2 p3 p4 skor 

p1 Pearson Correlation 1 .450** .329** .253* .731** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .011 .000 

N 100 100 100 100 100 

p2 Pearson Correlation .450** 1 .346** .179 .729** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .074 .000 

N 100 100 100 100 100 

p3 Pearson Correlation .329** .346** 1 .252* .667** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .011 .000 

N 100 100 100 100 100 

p4 Pearson Correlation .253* .179 .252* 1 .630** 

Sig. (2-tailed) .011 .074 .011  .000 

N 100 100 100 100 100 

skor Pearson Correlation .731** .729** .667** .630** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

 

Correlations 

  p1 p2 p3 skor 

p1 Pearson Correlation 1 .393** .109 .601** 

Sig. (2-tailed)  .000 .282 .000 

N 100 100 100 100 

p2 Pearson Correlation .393** 1 .593** .877** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

p3 Pearson Correlation .109 .593** 1 .793** 

Sig. (2-tailed) .282 .000  .000 

N 100 100 100 100 

skor Pearson Correlation .601** .877** .793** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN IV 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,769 7 

  

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,703 4 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,725 3 

 

 

LAMPIRAN V 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
Dependent Variable: Perpindahan Merek 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.860 1.609  1.156 .250   
Ketidakpuasan Konsumen .097 .045 .194 2.147 .034 .913 1.096 

Pencarian Variasi .426 .089 .435 4.808 .000 .913 1.096 

a. Dependent Variable: Perpindahan Merek 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.626 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.783 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.637 3 
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Scatterplot 
Dependent Variable: Perpindahan Merek 

 

 

LAMPIRAN VI 

 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,296a ,087 ,078 2,19530 
a. Predictors: (Constant), Ketidakpuasan Konsumen 
 

 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45,266 1 45,266 9,393 ,003a 
Residual 472,294 98 4,819   

Total 517,560 99    
a. Predictors: (Constant), Ketidakpuasan Konsumen 
b. Dependent Variable: Pencarian Variasi 
 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,298 1,350  9,111 ,000 

Ketidakpuasan Konsumen ,152 ,049 ,296 3,065 ,003 
a. Dependent Variable: Pencarian Variasi 
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Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,526a ,276 ,262 1,92506 
a. Predictors: (Constant), Pencarian Variasi, Ketidakpuasan Konsumen 
 

 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 137,372 2 68,686 18,535 ,000a 
Residual 359,468 97 3,706   

Total 496,840 99    
a. Predictors: (Constant), Pencarian Variasi, Ketidakpuasan Konsumen 
b. Dependent Variable: Perpindahan Merek 
 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,860 1,609  1,156 ,250 

Ketidakpuasan Konsumen ,097 ,045 ,194 2,147 ,034 
Pencarian Variasi ,426 ,089 ,435 4,808 ,000 

a. Dependent Variable: Perpindahan Merek 
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