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MOTTO 

 

“When you look closely to the path you have travel on, you 

will realise that God was always with you, directing every 

step you took” 

 

 “The way to get started is to quit talking and begin 

doing”… 

 

“Janganlah kita silau dengan apa yang kita miliki 

sekarang, berfikirlah dari nol, secara realistis, 

bekerjasama, dan berkomunikasilah dengan baik akan 

menjadikan kita dipercaya orang lain, dengan otomatis 

rezeki akan datang dengan sendirinya pada kita”. 

 

“Berikanlah senyummu untuk semua orang. Tapi hati dan 

cinta mu hanya kepada seorang”… 

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”… 
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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Moch Ardi Fagumi dengan judul “Analis Pengaruh 

Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga Terhadap perilaku 

Perpindahan Merek , Smartphone Berbasis Blackberry Ke Android” Tujuan penelitia ini 

adalahUntuk mengetahui pengaruh Kebutuhan mencari Variasi terhadap Perilaku 

Perpindahan Merek, Untuk mengetahui pengaruh Ketidakpuasan Konsumen terhadap 

Perilaku Perpindahan Merek, Untuk mengetahui pengaruh Harga terhadap Perilaku 

Perpindahan Merek, Untuk mengetahui pengaruh orientasi kenyamanan terhadap niat 

pembelian online konsumen. Sampel penelitia sebanyak 150 orang dengan alat analisis 

data menggunakan Regresi Berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa untukX1 Nilai koefisien regresi yang 

positif menunjukkan bahwa Kebutuhan Mencari Variasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Perilaku perpindahan merek (nilai probabilitas-statistik = 0,035 

<Level of Significant = 0,05). X2 Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan 

bahwa Ketidakpuasan Konsumen mempunyai pengaruh yang Signifikan terhadap 

Perilaku Perpindahan Merek (nilai probabilitas-statistik = 0,012 <Level of Significant = 

0,05). X3 Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan 

antara antara Harga terhadap Keputusan Perpindahan Merek (nilai probabilitas-statistik 

= 0,000 <Level of Significant = 0,05). Nilai F hitung sebesar 19,680 dengan tingkat 

probabilitas 0,000 (signifikansi). Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan nilai F 

lebih besar dari 3,29, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perilaku 

perpindahan merek atau dengan kata lain bahwa secara bersama-sama faktor Kebutuhan 

Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga berpengaruh terhadap perilaku 

perpindahan Merek. Uji t menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara  

Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga  terhadap Perilaku 

Perpindahan Merek (Probabilitas Statistik < 0,05.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah uji f menunjukkannilai probabilitas F-hitung 

= 0,000 <Level of Significant = 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya ada 

pengaruh secara bersama-sama variabel Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan 

Konsumen, dan Harga terhadap Keputusan Perpindahan Merek. 

 

Kata kunci : Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, Harga, Perilaku 

Perpindahan Merek. 
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