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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.  
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PENDAHULUAN 

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. 

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 
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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 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 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 
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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 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).  

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 
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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).  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
adanya pengaruh ketidakpuasan secara tidak langsung terhadap perpindahan merek smartphone 
Blackberry, yaitu melalui pencarian variasi maupun langsung di wilayah Jakarta. 

TINJAUAN PUSTAKA 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

RERANGKA DAN HIPOTESIS 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka sebuah model untuk penelitian 
ini digambarkan pada gambar 2.8 sebagai berikut: 

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2013 

Gambar 2.8 Model Penelitian Analisis Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen dan Pencarian Variasi 
Sebagai Intervening Terhadap Perpindahan Merek Smartphone Blackberry di Wilayah Jakarta 
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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). 

H1: Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap pencarian variasi. 

Konsumen yang telah memutuskan untuk memilih dan membeli suatu produk atau 
merek akan memiliki pengalaman mengkonsumsi produk atau merek 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.  

H2: Ketidakpuasan konsumen berpengaruh secara signifikan 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 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). Sedangkan 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. 

H3: Pencarian variasi berpengaruh secara signifikan terhadap perpindahan merek.

 

 

 

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



METODOLOGI PENELITIAN 

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. 

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). 

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. 

Bobot penilaian jawaban responden dalam kuesioner dibuat dengan skala Likert 1-5. 
Sekaran (2006) menjelaskan skala Likert berfungsi untuk mengukur 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. 
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Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen, uji 
asumsi klasik, koefisien determinasi (R2), koefisien regresi parsial (uji t), dan analisis 
intervening variabel. 

HASIL PENELITIAN 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dari pertanyaan variabel bebas 
maupun variabel terikat menunjukkan hasil yang valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas 
dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil nilai Cronbach alpha lebih besar dari 
0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah reliabel. 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial ditunjukkan pada tabel 4.11 dan 4.12 berikut ini:

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. 

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 
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untuk t table sebesar 1,984. Oleh karena nilai t hitung > t table (4,808>1,984) maka Ho 
ditolak, artinya secara parsial variabel pencarian variasi secara signifikan berpengaruh 
terhadap perpindahan merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Sedangkan analisis intervening variabel yang menggunakan analisis jalur bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh langsung, tidak langsung, dan total pengaruh yang dijelaskan dalam 
rerangka penelitian dengan nilai beta sebagai berikut: 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

Gambar 4.3 Rerangka Pemikiran dengan Nilai Beta 

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. 

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: 
 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa indikator yang berpengaruh besar terhadap 
variabel ketidakpuasan konsumen dan pencarian variasi dalam mempengaruhi perpindahan 
merek smartphone Blackberry di wilayah Jakarta. 

Indikator-indikator ketidakpuasan konsumen tersebut adalah kinerja, keandalan, fitur, 
daya tahan dan desain. Hasil ini menunjukan bahwa responden menilai selama masa penggunaan 
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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+ 
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 server sehingga tidak dapat digunakan saat itu (www.yahoo.co.id) agar 
tingkat keberhasilan produk melaksanakan fungsinya semakin tinggi.  

Sedangkan indikator-indikator pencarian variasi tersebut adalah kesenangan baru dan 
kebosanan. 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 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 
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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 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 (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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KESIMPULAN DAN SARAN 

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. 

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, 
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. 

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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