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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1.Landasan Teori  

2.1.1. Perpindahan Merek (Brand Switching) 

Perpindahan merek adalah proses di mana konsumen beralih dari penggunaan satu 

produk ke produk lain tapi dari kategori yang sama (Sarvat Afzal et al, 2013). Terdapat 

2 faktor yang memengaruhi terjadinya brand switching yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal konsumen (Engel, 1994). 

Faktor-faktor yang secara kuat memengaruhi sikap konsumen, yakni pengalaman 

pribadi, pengaruh keluarga dan teman, pemasaran langsung, dan media massa 

(Schiffman & Kanuk, 1994). 

Menurut Dharmmesta, dan Shellyana (2002) untuk mengukur keputusan 

perpindahan merek yaitu: 

1. Ketidakpuasan pasca konsumsi merupakan ketidakpuasan yang dialami 

konsumen setelah melakukan pembelian.  

2. Keinginan untuk mempercepat penghentian barang merupakan keinginan 

untuk mempercepat penghentian penggunaan smartphone merek 

Blackberry dan keputusan meninggalkan smartphone merek Blackberry 

merupakan keputusan yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Debora Ratna Nilasari, Yoestini ( 2012 ), yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen,harga Dan Kebutuhan Mencari 

Variasi Terhadap Perpindahan Merek Sabun Lifebouy Di Semarang.”, menunjukan 

bahwa, Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa ketigat variabel yang diteliti 
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memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perpindahan merek.Urutan variabel dari 

yang paling besar pengaruhnya hingga yang memiliki pengaruh paling kecil adalah 

variabel ketidakpuasan konsumen (X1) sebesar 0,450, variabel harga (X2) sebesar 0,282 

dan yang terakhir adalah variabel kebutuhan mencari variasi (X3) sebesar 0,236. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa variabel Ketidakpuasan konsumen memiliki pengaruh 

paling besar diantara variabel independen yang lain di dalam mempengaruhi konsumen 

untuk berpindah merek dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,450 yang memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Perpindahan Merek pada sabun 

mandi padat Lifebuoy. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan (0,05) dan thitung sebesar 5,847. Hal ini 

berarti kualitas produk yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong 

konsumen untuk melakukan perpindahan merek sabun mandi padat Lifebuoy ke sabun 

mandi padat merek lain. Jika produsen melebih-lebihkan manfaat dari suatu produk dan 

tingkat ekspektasi atau harapan konsumen tidak tercapai akan mengakibatkan 

ketidakpuasan konsumen (Kotler, 1994). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

semakin tinggi Ketidakpuasan Konsumen maka semakin tinggi Keputusan Perpindahan 

Merek. 

Dan juga Penelitian yang dilakukan oleh Jonan Chandra ( 2014 ) yang berjudul  

“Pengaruh factor Promosi, Kualitas Produk , dan Ketidakpuasan Konsumen, Terhadap 

Perpindahan Merek” yang menunjukan bahwa variabel independent yang meliputi 

promosi, kualitas produk, dan ketidakpuasan secara simultan bepengaruh terhadap 

perpindahan merek produk handphone Nokia. Dan juga variabel promosi, kualitas 

produk dan ketidakpuasan terhadap perpindahan merek produk handphone Nokia secara 
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parsial berpengaruh terhadap perpindahan merek handphone Nokia Variabel promosi 

berpengaruh signifikan positif terhadap perpindahan merek . Variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan negatif terhadap perpindahan merek. Sedangkan variabel 

ketidakpuasan berpengaruh signifikan positif terhadap perpindahan merek. 

Dilihat dari penelitian diatas, maka perilaku perpindahan merek dapat di 

pengaruhi oleh beberapa obyek variabel , salah satunya kebutuhan mencari variasi, 

ketidakpuasan konsumen dan harga. 

2.2. Prediktor Perilaku Perpindahan Merek  

2.2.1.  Kebutuhan Mencari Variasi ( Variety Seeking ) 

Konsumen sering mengekspresikan kepuasan dengan merek barang yang sedang 

mereka gunakan sekarang, tetapi tetap terlibat dalam pergantian merek atau 

menggunakan merek lain. Hal ini dapat terjadi karena pencarian variasi adalah motif 

konsumen yang cukup lazim. Konsumen yang memiliki keterlibatan secara emosional 

rendah terhadap suatu produk atau merek akan mudah berpindah pada produk atau 

merek pesaing. Kecenderungan inilah yang menjadi perhatian para produsen akan 

keberhasilan produk yang ditawarkan. Menurut Peter dan Olson (2004), kebutuhan 

mencari variasi adalah sebuah komitmen kognitif untuk membeli merek yang berbeda 

karena berbagai alasan yang berbeda, keinginan baru, atau timbulnya rasa bosan pada 

sesuatu yang telah lama dikonsumsi. 

Kebutuhan mencari variasi menurut Peter dan Olson (dalam Irawan dkk., 2010 ) 

adalah sebuah komitmen kognitif untuk membeli merek yang berbeda karena berbagai 

alasan yang berbeda, keinginan baru atau timbulnya rasa bosan pada sesuatu yang telah 
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lama dikonsumsi. Perilaku beralih dapat berasal dari sangat beragamnya penawaran 

produk lain, atau karena terjadi masalah dengan produk yang sudah dibeli. 

Kebutuhan mencari variasi merupakan komitmen secara sadar untuk membeli 

merek lain karena individu terdorong ingin mencoba hal baru, memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi terhadap hal baru yang tujuannya adalah mencari kesenangan atau untuk 

mencari kesenangan atau untuk melepaskan kejenuhan dari merek yang biasa 

dipakainya (Setyaningrum, 2005). 
  

Hal yang mendasari konsumen dalam mencari variasi adalah karena munculnya 

rasa penasaran pada diri konsumen itu sendiri. Hal inilah yang mendasari terjadinya 

keputusan peralihan merek. 

 
2.2.2.Pengaruh Kebutuhan Mencari VariasiTerhadap Perpindahan Merek. 

kajian yang dilakukan oleh Van Trijp, (1996) bahwa kebutuhan mencari variasi 

pada suatu kategori produk oleh konsumen merupakan suatu sikap konsumen yang 

ingin mencoba merek lain dan memuaskan rasa penasarannya terha- dap merek lain 

serta diasosiasikan sebagai keinginan untuk berganti kebiasaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nilasari (2012), berjudul “Analisis pengaruh 

ketidakpuasan konsumen, harga dan kebutuhan mencari variasi terhadap perpindahan 

merek sabun lifebuoy di Semarang”. Meneliti ketidakpuasan konsumen, harga, dan 

kebutuhan mencari variasi sebagai variabel independen dan perilaku perpindahan merek 

sebagai variabel dependen.Berdasarkan hasil uji ANOVA pada penelitian tersebut 

didapatkan Fhitung sebesar 31.896 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena Fhitung > 

Ftabel dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 
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memprediksi keputusan perpindahan merek (Y) atau dikatakan bahwa variabel X1, X2, 

dan X3 secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap variabel Y. 

Dilihat dari Penelitian diatas bahwa Kebutuhan Mencari Variasi dapat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Perpindahan Merek.  

H1: Kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif terhadap peralihan merek. 

2.2.3. Ketidakpuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap 

ekspektasi mereka, jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas 

(Kotler,2009) .Konsumen membutuhkan suatu kepuasan dalam setiap produk yang 

mereka beli karena dengan tidak adanya kepuasan yang diiingkan konsumen akan 

menjadikan konsumen melakukan perpindahan merek yang lebih dapat memberikan 

kepuasan didalamnya, sama seperti yang telah diungkapkan Mowen dan Minor (1998) 

ketidakpuasan akan menyebabkan konsumen mengeluh dan melakukan tindakan untuk 

meninggalkan hubungan dengan produk dan perusahaan, atau konsumen akan 

mengurangi tingkat konsumsi barang dan jasa dari merek itu.Menurut Kotler & Keller, 

(2008) ukuran tingkat kepuasan konsumen yaitu: 

a. Kinerja 

Kinerja dari agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen 

tersebut (Mowen & Minor, 2002).Semakin berkualitas produk dan jasa yang 

diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. 
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b. Manfaat 

Ketidakpuasan konsumen dapat timbul karena adanya proses informasi 

dalam evaluasi terhadap suatu merek. Konsumen akan menggunakan informasi 

masa lalu dan masa sekarang untuk melihat merek-merek yang memberikan 

manfaat yang mereka harapkan. Kepuasan konsumen adalah fungsi dari 

seberapa dekat harapan konsumen atas suatu produk dengan kinerja yang 

dirasakan atas produk tersebut. 

c. Harapan 

Harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 

akan diterimanya. Harapan sendiri terbentuk atau dipengaruhi oleh pengalaman 

dari pembeli atau pelanggan, pernyataan atau informasi dari sumber perusahaan 

seperti, misalnya dari iklan, media dan teman, juga dari informasi pesaing dan 

janji perusahaan. 

 

2.2.4. Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen Terhadap Perpindahan Merek. 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Teguh Suharseno, Riskin Hidayat, dan Dian Ayu 

Liana “Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen dan Karakteristik katergori produk terhadap 

keputusan Perpindahan Merek dengan Kebutuhanmencari variasi (2013)  . Menjelaskan 

bahwa Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Product 

Moment dan Alpha Cronbach dari pilihan konsumen digunakan untuk mengukur 

validitas dan reliabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan konsumen dan 

karakteristik kategori produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan 

keputusan konsumen atas perpindahan merek produk ponsel, serta kebutuhan untuk 

variasi dapat memoderasi pengaruh ketidakpuasan konsumen dan karakteristik produk 
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kategori terhadap keputusan perpindahan merek produk ponsel.  

 Dilihat dari Penelitian diatas bahwa Ketidakpuasan Konsumen Berpengaruh 

Positif dan signifikan terhadap Perilaku Perpindahan Merek. 

H2 : Ketidakpuasan Konsumen Mempengaruhi Konsumen  Terhadap Perpindahan 

Merek. 

 

2.2.5. Harga (Price) 
 

Harga  merupakan  satu-satunya  unsur  dalam  bauran  pemasaran  yang 

menciptakan pendapatan, unsur lain yang menunjukkan persaingan (Fandy Tjiptono, 

1997). Menurut Kotler dan Amstrong (1997), harga adalah jumlah yang dibebankan 

untuk sebuah produk atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk 

mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa. 

Harga merupakan suatu cara yang cepat untuk menyerang persaingan atau 

kemungkinan lain untuk memposisikan suatu perusahaan diluar persaingan langsung 

(Cravens, 1996). Menurut Stanton (1993) jika penetapan harga tidak sesuai dengan 

persepsi konsumen terhadap kelas merek dimana merek tersebut berada, akan 

menyebabkan konsumen enggan untuk melakukan pembelian karena menganggap harga 

merek tersebut tidak sesuai dengan kelasnya.  

Menurut Aaker (1991) dalam Kotler (1997) menyatakan bahwa pelanggan yang 

melakukan perpindahan merek terutama didorong oleh masalah harga. Harga sering 

dijadikan indikator kualitas bagi konsumen apabila harga lebih tinggi, orang cenderung 

beranggapan bahwa kualitasnya lebih baik. Barang dengan harga tinggi biasanya 

dianggap superior dan barang yang mempunyai harga lebih rendah dianggap inferior 

(rendah tingkatannya). Penetapan harga terhadap suatu merek yang tidak sesuai dengan 
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persepsi konsumen terhadap kelas merek dimana merek tersebut berada, akan 

menyebabkan konsumen enggan untuk melakukan pembelian karena menganggap harga 

merek tersebut tidak sesuai dengan kelasnya (Kotler,1997). 

Sedangkan menurut Basu Swastha (1999), harga adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapat kombinasi dari produk atau pelayanannya. Pelanggan yang 

loyal juga akan memperhatikan harga yang ditetapkan atas produk yang digunakannya. 

Keaveney (1995) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan kehilangan seorang 

konsumen mereka tidak hanya akan kehilangan pendapatan dan mengeluarkan biaya 

untuk mencari konsumen baru, namun perusahaan tersebut kemungkinan akan 

kehilangan konsumen yang loyal.  

 

2.2.6. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Perpindahan Merek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rindiet Akbar Wibawanto, dan Harry Soesanto 

(2012), “Pengaruh Rendahnya Tingkat Kepuasan Konsumen, Harga, dan Celebrity 

Endorser Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Ponsel Sony Ericcson Ke Ponsel 

China”, menjelaskan bahwa, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepuasan konsumen, harga dan 

celebrity endorser berpengaruh positif terhadap keputusan perpindahan merek. Hasil uji 

juga menunjukkan bahwa harga lebih memiliki pengaruh terhadap keputusan 

perpindahan merek dibandingkan dengan rendahnya tingkat kepuasan konsumen dan 

celebrity endorser. Hasil perhitungan variabel harga di dapat nilai t hitung sebesar 7,554 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 apabila dilihat pada tabel dengan α = 5 % 

didapat t tabel sebesar dengan df = n – k = 96 yaitu 1,9847 hal ini berarti bahwa t hitung 

= 7,554 > t tabel. Hal ini berarti bahwa responden akan melakukan keputusan 
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perpindahna merek apabila produk merek lain dirasa lebih murah dari merek yang 

digunakan sekarang. 

Dilihat dari Penelitian diatas bahwa Harga dapat berpengaruh sostif dan signifikan 

terhadap Perilaku Perpindahan Merek. 

H3 : Harga Mempengaruhi Konsumen Terhadap perilaku Perpindahan Merek . 

 

2.3. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Aulia Uswatun Khasanah dan Rini 

Kuswati., 2009 yang berjudul “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi 

Perpindahan Merek Pada Produk Smartphone” (Universitas Muhamadiyah Surakarta). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kualitas produk, iklan dan 

variety seeking terhadap brand switching , Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah dengan purposive sampling dan convenience sampling. Metode analisis data 

yang digunakan adalah uji normalitas dan uji analisis regresi linier berganda dengan uji 

t, uji F, dan koefisien determinasi (R2). Dalam penelitian ini data memenuhi untuk 

berdistribusi normal. Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa kualitas produk dan 

variety seeking memiliki pengaruh yang signifikan dengan t hitung masing-masing 

sebesar 6,869 dan 3,846 sedangkan variabel iklan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -0,970. Pada uji F menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama variabel kualitas produk, iklan dan variety seeking 

berpengaruh signifikan terhadap brand switching. Hasil koefisien determinasi (R2) 

sebesar 59,9 % . 
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Penelitian yang dilakukan Anandhitya Bagus Arianto, 2009 . Yang berjudul 

“Pengaruh Atribut Produk, Harga, Kebutuhan Mencari Variasi, dan ketidakpuasan 

Konsumen, Terhadap Keputusan Perpindahan Merek Samsung Galaxy Series Di  Kota 

Malang”. tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh atribut produk, harga, kebutuhan 

mencari variasi dan ketidakpuasan terhadap keputusan perpindahan merek samsung 

Galaxy series. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen penggunaan smartphone 

dengan sistem operasi android, dengan sampel sebanyak 100 responden. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa atribut produk dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

perpindahan merek, kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan perpindahan merek. Guna menghindari perpindahan 

merek, maka perusahaan mengembangkan strategi pemasaran dengan melakukan 

inovasi terhadap atribut produk, melakukan penetapan harga yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, Selain itu, strategi Samsung untuk menarik para calon pembeli 

dengan memberikan promo dan potongan harga yang menarik. 

Dilihat dari 2 Penelitian diatas bahwa Kebutuhan Mencari Variasi, 

Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Perilaku Perpindahan Merek. 
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2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam 

gambar berikut. 

Gambar 2.1 
Kebutuhan Mencari Variasi,Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga Terhadap 

Peralihan Merek . 
 

H1 
 

    

  

H2 

     Y 

 

 

 

 

 
H3

 

Sumber: Menggunakan konsep penelitian Anandhitya Bagus Arianto “Pengaruh   Atribut Produk, Harga, Kebutuhan Mencari   
              Variasi dan Ketidakpuasan  Konsumen terhadap  Keputusan Perpindahan Merek dari   Samsung   Galaxy Series di Kota      
              Malang”  (2011) 
 

Kerangka pemikiran teoritis yang disajikan diatas menjelaskan bahwa 

keputusan peralihan merek dipengaruhi faktor Kebutuhan Mencari Variasi, 

Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga . 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

(Sugiyono,2008). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. 
 

Dugaan tersebut diperkuat melalui teori atau jurnal yang mendasari dan hasil 

dari penelitian terdahulu. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
 

  H1   :Kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif terhadap peralihan merek 

H2 :Ketidakpuasan Konsumen Mempengaruhi Konsumen Terhadap Perpindahan 

Merek. 

H3:Harga Mempengaruhi Konsumen Terhadap perilaku Perpindahan Merek . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


