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BAB IV 

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

       Dalam Bab IV ini menjelaskan analisis hasil mengenai “Analisis Pengaruh 

Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga terhadap 

Perpindahan Merek Blackberry ke Android”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini 

dimulai dari analisis kualitatif yang meliputi profil produk, profil responden, analisis 

deskripsi variabel penelitian, analisis Regresi Linier, dan pengujian hipotesis. 

        Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu ini 

konsumen yang pernah menggunakan produk BlackBerry dan telah beralih ke produk 

Android pada Toko Visitel Selular Shop.Dalam penelitian ini disebarkan 150 kuesioner 

pada 150 responden. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 150 eksemplar, akan 

tetapi kuesioner yang dikembalikan dan layak diteliti sebanyak 150 eksemplar, jadi 

respon rate-nya sebanyak 100,0%. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan 

layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 150 kuesioner. Setelah data terkumpul, 

kemudian data diedit (editing), diberi kode (coding), dan ditabulasikan (tabulating). 

Untuk selanjutnya dianalisis dengan bantuan program statistik komputer SPSS for 

Windows. 

4.1.Profil Produk  

Smartphone adalah telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti komputer. 

Smartphone diklasifikasikan sebagai high end mobile phone yang dilengkapi dengan 

kemampuan mobile computing. Dengan kemampuan mobile computing tersebut, 

smartphone memiliki kemampuan yang tak bisa dibandingkan dengan ponsel biasa. 
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Smartphone yang pertama kali muncul merupakan kombinasi dari fungsi suatu Personal 

Digital Assistant (PDA) dengan telepon genggam ataupun telepon dengan kamera. 

Seiring dengan perkembangannya, kini smartphone juga mempunyai fungsi sebagai 

media player portable, low end digital compact camera, pocket video camera, dan GPS. 

Smartphone modern juga dilengkapi dengan layar touchscreen resolusi tinggi, browser 

yang mampu menampilkan full web seperti pada PC, serta akses data WiFi dan internet 

broadband. 

Beberapa merek smartphone di antaranya BlackBerry, Nokia, Samsung, dan 

iPhone. Dengan banyaknya merek yang ditawarkan di pasaran, diharapkan para 

konsumen cermat dalam memilih merek yang akan dibeli. Di Indonesia, BlackBerry 

diperkenalkan pertama kali pada pertengahan bulan Desember 2004 oleh operator 

Indosat dan perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub ini adalah Rekan utama 

BlackBerry di Indonesia dan menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis 

mengenal instalasi BlackBerry melalui operator Indosat. Namun di tahun 2006, Indosat 

menangani sendiri kerjasama BlackBerry dengan produsen asal Canada, RIM (Research 

In Motion), untuk memasarkan BlackBerry-nya. 

 Persaingan pangsa pasar smartphone kini semakin sengit dimana muncul 

berbagai macam merek, semua 4 (empat) perusahaan bersaing menawarkan berbagai 

fitur yang canggih untuk menarik minat beli konsumen smartphone.Operating 

systemBlackBerry merupakan salah satu operating system dari smartphone yang mampu 

menguasai pangsa pasar dunia namun karena banyaknya persaingan antar merek dan 

perkembangan teknologi, smartphone dengan operating systemBlackBerry.         
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Android adalah software untuk perangkat mobile yang meliputi sistem operasi, 

middleware dan aplikasi inti. Android dilengkapi dengan Android SDK (Software 

Development Kit) yang menyediakan tools dan mendukung kebutuhan API (Application 

Programming Interface) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform 

Android dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi Android ditulis 

dalam bahasa pemrograman Java, yaitu kode Java yang terkompilasi bersama-sama 

dengan data dan file resources yang dibutuhkan oleh aplikasi yang digabungkan oleh 

aapt tools menjadi paket Android, sebuah file yang ditandai dengan suffix.apk. File ini 

didistribusikan sebagai aplikasi dan diinstal pada perangkat mobile (Mulyadi, 2010). 

4.2. Analisis Data  

4.2.1.Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

   Pengjian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka 

koefisien korelasi (rxy) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor 

pertanyaan dengan skor total. Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 75 

d 150 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor 

total. Apabila nilai rxy > 0,227 (n=75) dan 0,159 (n=150), maka dapat dinyatakan 

item tersebut valid, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. 

Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian. Untuk pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha, dengan jumlah sampel uji coba 

kuesioner sebanyak 75 dan 150 responden. Suatu instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel apabila nilai ralpha> 0,6. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program program SPSS for Windows Berikut ini hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian : 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Penelitian 
 

Item  rxy 

(n=75) 

r-tabel 

(n=75) 

rxy 

(n=150) 

r-tabel 

(n=150 

Keterangan 

X1.1 0,797 0,227 0,764 0,159 Valid 

X1.2 0,787 0,227 0,756 0,159 Valid 

X1.3 0,848 0,227 0,860 0,159 Valid 

X1.4 0,775 0,227 0,838 0,159 Valid 

X1.5 0,569 0,227 0,644 0,159 Valid 

X2.1 0,611 0,227 0,684 0,159 Valid 

X2.2 0,594 0,227 0,659 0,159 Valid 

X2.3 0,758 0,227 0,778 0,159 Valid 

X2.4 0,703 0,227 0,711 0,159 Valid 

X2.5 0,806 0,227 0,852 0,159 Valid 

X2.6 0,578 0,227 0,636 0,159 Valid 

X3.1 0,842 0,227 0,826 0,159 Valid 

X3.2 0,840 0,227 0,856 0,159 Valid 

X3.3 0,819 0,227 0,834 0,159 Valid 

X3.4 0,607 0,227 0,642 0,159 Valid 

              Sumber : Data Primer Diolah, 2016.  

    Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,227 (n=75) 

dan 0,159 (n=150), sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item 

pertanyaan Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga adalah 

valid.   
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Penelitian 
 

Item  rxy 

(n=75) 

r-tabel 

(n=75) 

rxy 

(n=150) 

r-tabel 

(n=150 

Keterangan 

Y.1 0,942 0,227 0,937 0,159 Valid 

Y.2 0,808 0,227 0,856 0,159 Valid 

Y.3 0,919 0,227 0,934 0,159 Valid 

Y.4 0,914 0,227 0,922 0,159 Valid 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2016.  

            Dari Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,227 (n=75) 

dan 0,159 (n=150), sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item 

pertanyaan Keputusan Perpindahan Merek adalah valid.   

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 

(n=75) 

Cronbach 
Alpha 

(n=150) 

Nilai 

Kritis 
Keterangan 

Kebutuhan Mencari 
Variasi 0,800 0,812 0,60 Reliabel 

Ketidakpuasan 
Konsumen 0,763 0,815 0,60 Reliabel 

Harga 0,779 0,792 0,60 Reliabel 

Keputusan 
Perpindahan Merek 0,919 0,932 0,60 Reliabel 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 
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   Dari Tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach's 

Alpha> 0,60, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan 

variabel Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, Harga, dan 

Keputusan Perpindahan Merek adalah reliabel. 

4.2.2. Karakteristik Responden 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 150 responden, 

maka dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai berikut : 

1.   Jenis Kelamin Responden  

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Tabel 4.4 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 86 57,3% 

2 Perempuan 64 42,7% 

Total         150 100,0% 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 86responden atau 57,3% 

dan perempuan sebanyak 64 responden atau 42,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen yang pernah menggunakan produk BlackBerry dan telah beralih ke 

produk Android pada Toko Visitel Selular Shop lebih banyak dari jenis kelamin 

laki-laki yang secara kebetulan berhasil ditemui pada saat penelitian. 
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2.  Umur 

 Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

Tabel 4.5 

Umur Responden 
 

No Umur Jumlah Persentase 

1 < 20-25 tahun 100 66,7% 

2 26-30 tahun 33 22,0% 

3 31-35 tahun 4 2,7% 

4 > 35 tahun 13 8,7% 

Total 150 100,0% 

 Sumber : Data Primer, Diolah, 2015. 

       Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar berusia antara < 20-25 tahunsebanyak 100 

responden atau 66,7% dan sebagian kecil berusia31-35 tahunsebanyak 4 

responden atau 2,7%. Hal ini menunjukkan bahwa umur sebagian konsumen 

yang pernah menggunakan produk BlackBerry dan telah beralih ke produk 

Android pada Toko Visitel Selular Shop mayoritas pada usia remaja 

pertengahan sampai usia remaja akhir atau sudah mahasiswa, di mana yang 

pernah menggunakan produk BlackBerry dan telah beralih ke produk Android 

pada Toko Visitel Selular Shop adalah para remaja yang sedang gandrung 

terhadap perubahan trend teknologi. 
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3.  Pekerjaan Responden 

 Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :    

         Tabel 4.6 

          PekerjaanResponden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Belum Bekerja 11 7,3% 

2 Karyawan 12 8,0% 

3 Mahasiswa 106 70,7% 

4 Musisi 1 0,7% 

5 Perawat 4 2,7% 

Total 150 100,0% 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

   Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar masih sebagai mahasiswa sebanyak 106 

responden atau 70,7% dan sebagaian kecil musisi sebanyak 1 responden atau 

0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pekerjaan konsumen yang pernah 

menggunakan produk BlackBerry dan telah beralih ke produk Android pada 

Toko Visitel Selular Shop rata-rata masih remaja mahasiswa. 
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4.  Pendapatan Responden 

 Berdasarkan pendapatan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut :    

         Tabel 4.7 

          PendapatanResponden 

No Pendapatan Jumlah Persentase 

1 < Rp.500.000,- 7 4,7% 

2 Rp.1.000.150,-Rp.2.000.000,- 47 31,3% 

3 Rp.2.000.150-Rp.3.000.000,- 90 60,0% 

4 > Rp. 3.000.000,- 6 4,0% 

Total                                                                150 100,0% 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

   Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar berpendapatan Rp.2.000.150-Rp.3.000.000,- 

sebanyak 90 responden atau 60,0% dan sebagaian kecil berpendapatan > Rp. 

3.000.000,- sebanyak 6 responden atau 4,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

segi pendapatan konsumen yang pernah menggunakan produk BlackBerry dan 

telah beralih ke produk Android pada Toko Visitel Selular Shop sudah cukup 

mampu untuk membeli sebuah produk smartphone. 
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Tabel 4.8 

Penilaian Responden terhadap Kebutuhan Mencari Variasi 

Variabel Mean Kategori 

Saya merasa tertarik mencoba Smartphone 
selain SmartphoneBlackBerry 

3,94 Setuju 

Saya merasa bosan/jenuh menggunakan 
SmartphoneBlackberry 

4,07 Setuju 

Saya merasa tertantang menggunakan sistem 
operasi berbasis Android 

3,92 Setuju 

Saya merasa bosan menggunakan fitur fitur 
dan aplikasi di SmartphoneBlackberry 

3,99 Setuju 

Saya merasa berkeinginan memiliki 
Smartphone Android yang memiliki fitur dan 
teknologi yang lebih baik 

3,31 Cukup 
Setuju 

Kebutuhan Mencari Variasi 3,85 Setuju 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dari 150 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui kebanyakan responden menilai indikator variabel Kebutuhan 

Mencari Variasi, Setuju (Mean 3,85). Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa 

tertarik mencoba Smartphone selain SmartphoneBlackBerry, responden merasa 

bosan/jenuh menggunakan SmartphoneBlackberry, responden merasa tertantang 

menggunakan sistem operasi berbasis Android, responden merasa bosan 

menggunakan fitur fitur dan aplikasi di SmartphoneBlackberry, dan responden merasa 

berkeinginan memiliki Smartphone Android yang memiliki fitur dan teknologi yang 

lebih baik. 
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Tabel 4.9 

Penilaian Responden terhadap Ketidakpuasan Konsumen 

Variabel Mean Kategori 

Smartphone berbasis sering mengalami freeze 
dan lambat merespon perintah 

2,26 Tidak 
Setuju 

Smartphone berbasis Blackberry memiliki 
kecepatan mengakses internet yang lambat dan 
tidak stabil. 

2,32 Tidak 
Setuju 

Fitur yang dimiliki SmartphoneBlackberry 
tidak memberikan banyak manfaat 

2,40 Tidak 
Setuju 

Aplikasi yang disediakan Blackberry sulit 
untuk diakses dikarenakan aplikasi berbayar. 

2,25 Tidak 
Setuju 

Fitur yang diberikan oleh 
SmartphoneBlackberry tidak sesuai dengan 
yang saya harapkan. 

2,42 Tidak 
Setuju 

Fitur BBM yang diunggulkan Blackberry yang 
diunggulkan, tidak diutamakan lagi karena 
dapat diakses oleh Smartphone merek lain 

2,10 Tidak 
Setuju 

Ketidakpuasan Konsumen 
2,29 Tidak 

Setuju 

          Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dari 150 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui kebanyakan responden menilai indikator variabel Ketidakpuasan 

Konsumen, Tidak Setuju (Mean 2,29). Hal ini menunjukkan bahwa smartphone 

berbasis sering mengalami freeze dan lambat merespon perintah, smartphone berbasis 

Blackberry tidak memiliki kecepatan mengakses internet yang lambat dan tidak stabil, 

fitur yang dimiliki SmartphoneBlackberry tidak memberikan banyak manfaat, aplikasi 

yang disediakan Blackberry sulit untuk diakses dikarenakan aplikasi berbayar, fitur 
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yang diberikan oleh SmartphoneBlackberry tidak sesuai dengan yang responden 

harapkan, dan fitur BBM yang diunggulkan Blackberry yang diunggulkan, tidak 

diutamakan lagi karena dapat diakses oleh Smartphone merek lain. 

Tabel 4.10 

Penilaian Responden terhadap Harga 

Variabel Mean Kategori 

Dengan harga yang sama atau lebih murah dari 
Smartphone Blackberrry, saya dapat memiliki 
Smartphone yang fitur fitur dan aplikasinya lebih 
canggih 

3,60 Setuju 

Dengan harga yang sama atau lebih murah dari 
Smartphone Blackberrry saya dapat memiliki 
smartphone yang lebih bermanfaat 

3,50 Setuju 

Dengan harga yang sama atau lebih murah dari 
Smartphone Blackberrry, saya dapat memiliki 
smartphone dengan  kualitas kamera yang lebih baik  

3,92 Setuju 

Dengan harga yang sama atau lebih murah dari 
Smartphone Blackberrry saya dapat memiliki 
smartphone dengan aplikasi yang lebih lengkap dan 
gratis. 

4,12 Setuju 

Harga 3,79 Setuju 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dari 150 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui kebanyakan responden menilai indikator Harga, Setuju (Mean 

3,79). Hal ini menunjukkan bahwa dengan harga yang sama atau lebih murah dari 

Smartphone Blackberrry, responden dapat memiliki Smartphone yang fitur fitur dan 

aplikasinya lebih canggih, dengan harga yang sama atau lebih murah dari Smartphone 

Blackberrry responden dapat memiliki smartphone yang lebih bermanfaat, dengan 
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harga yang sama atau lebih murah dari Smartphone Blackberrry, responden dapat 

memiliki smartphone dengan  kualitas kamera yang lebih baik, dan dengan harga yang 

sama atau lebih murah dari Smartphone Blackberrry responden dapat memiliki 

smartphone dengan aplikasi yang lebih lengkap dan gratis. 

Tabel 4.11 

Penilaian Responden terhadap Keputusan Perpindahan Merek 

Variabel Mean Kategori 

Saya berpindah menggunakan 
SmartphoneBlackberry ke Android karena 
SmartphoneBlackberry sering mengalami 
Hang 

3,64 Setuju 

Saya berpindah menggunakan 
SmartphoneBlackberry ke Android karena 
teknologi yang disuguhkan Android lebih 
canggih . 

3,20 Cukup Setuju 

Saya berpindah menggunakan 
SmartphoneBlackberry ke Android karena 
Android memiliki fitur fitur yang lebih 
berkualitas 

3,44 Setuju 

Saya tidak akan menggunakan 
SmartphoneBlackberry lagi karena 
Smartphone Android menyediakan 
aplikasi yang lengkap dan gratis . 

3,45 Cukup Setuju 

Keputusan Perpindahan Merek   3,43 Setuju 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dari 150 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui kebanyakan responden menilai indikator variabel Keputusan 

Perpindahan Merek, Setuju (Mean 3,43). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

berpindah menggunakan SmartphoneBlackberry ke Android karena 
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SmartphoneBlackberry sering mengalami hange, responden berpindah menggunakan 

SmartphoneBlackberry ke Android karena teknologi yang disuguhkan Android lebih 

canggih, responden berpindah menggunakan SmartphoneBlackberry ke Android 

karena Android memiliki fitur fitur yang lebih berkualitas, dan responden tidak akan 

menggunakan SmartphoneBlackberry lagi karena Smartphone Android menyediakan 

aplikasi yang lengkap dan gratis. 

4.2.3. Analisis Deskripsi Variabel  

4.2.3.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable 

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis penyebaran data pada 

sumbu diagonal Normal Probability Plot. Dasar pengambilan keputusan adalah jika 

data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  sbb: 

                                                            Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test 

Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan 

Residual 0,266 0,05 Normalitas 

                       Sumber: Lampiran Hasil Uji Normalitas, 2016. 
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 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  di atas 

terlihat bahwa nilai probabilitas = 0,266 > 0,05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas.  

2. Uji Linearitas 

   Uji linearitas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah 

benar atau tidak. Hasil uji linearitas sbb : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Linearitas 
 

Indikator F-hitung Sig. Keterangan 

X1 16,722 0,000 Linear 

X2 12,834 0,000 Linear 

X3 53,361 0,000 Linear 

             Sumber : Lampiran Hasil Uji Linearitas, 2016. 

 Berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai probabilitas F-statisik<Level of 

Significant = 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi model  linier 

adalah benar.  

3. Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau  lebih variabel 

independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen 

lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas 

sempurna (no perfect multikolinearitas). Suatu model regresi dikatakan terkena 

multikolinearitas apabila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact diantara 
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beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh 

secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999: 269-270). 

Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.  

 Kriteria pengujian : 

Jika VIF > 10, maka Ho ditolak  

Jika VIF < 10, maka Ho diterima 

 Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sbb : 

                 Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 

Variabel VIF Nilai Kritis Keterangan 

X1 1,182 10 Tidak terkena multikolinearitas 

X2 1,116 10 Tidak terkena multikolinearitas 

X3 1,255 10 Tidak terkena multikolinearitas 

     Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF, 2016. 

- Hasil uji :  

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, 

artinya bahwa semua variabel bebastidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak 

membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.   
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4. Uji Heteroskedastisitas 

 Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ2) dari faktor pengganggu atau 

disturbance term adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap 

asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ2) variabel tak 

bebas (Yi) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas 

(Xi), maka varian dari Yi tidak sama (Insukindro, 2001:62). Pendeteksian 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser.Caranya 

dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2001:73).  

 Hasil uji heteroskedastisitas dengan Glejser sbb : 

                                                          Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser 

Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan 

X1 0,067 0,05 Homoskedastisitas 

X2 0,560 0,05 Homoskedastisitas 

X3 0,414 0,05 Homoskedastisitas 

                 Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji heteroskedastisitas, 2016. 

   - Hasil uji :  

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser 

terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas 

dari heteroskedastisitas. 
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4.2.4. Hasil Regresi Linier  

        Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotesis. Berikut ini tabel hasil Regresi Linier metode OLS 

(Ordinary Least Square) untuk pengaruh Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan 

Konsumen, dan Harga terhadap Keputusan Perpindahan Merek: 

   Tabel 4.16 

   Hasil Regresi Linier Metode OLS 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Standart 
Error t-hitung Probabilitas 

Konstanta 1,461 0,587 2,491 0,014 

X1 0,226 0,106 2,129 0,035 

X2 0,375 0,147 2,543 0,012 

X3 0,519 0,104 4,972 0,000 

R2                               :0,288 

Adjusted R2       :    0,273 

F-statistik                    :19,680, sig = 0,000. 

N                      :   150 

       Sumber : Hasil Olah Data Regresi, 2016. 

         Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSSfor Windows diperoleh hasil persamaan Regresi Linier sebagai 

berikut :  

 Y = 1,461 + 0,226X1 + 0,375X2  + 0,519X3 
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    Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel pengaruh Kebutuhan 

Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga terhadap Keputusan 

Perpindahan Merek. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:    

a. Konstanta (b0)= 1,461 

   Artinya apabilavariabel Kebutuhan Mencari Variasi (X1) dan Ketidakpuasan 

Konsumen (X2) sama dengan nol (tidak berubah), makaKeputusan Perpindahan 

Merek (Y) sebesar 1,461. 

b.Koefisien regresi Kebutuhan Mencari Variasi = 0,226. 

   Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Kebutuhan Mencari Variasi(X1) 

meningkat, maka Keputusan Perpindahan Merek (Y) akan meningkat dan 

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.  

c.  Koefisien regresi Ketidakpuasan Konsumen = 0,375. 

   Koefisien regresi regresi positif (searah) artinya, jikaKetidakpuasan Konsumen 

(X2) meningkat, maka Keputusan Perpindahan Merek (Y) akan meningkat dan 

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 

d.Koefisien regresi Harga = 0,519. 

   Koefisien regresi regresi positif (searah) artinya, jika Harga (X3) meningkat, 

maka Keputusan Perpindahan Merek (Y) akan meningkat dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 
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4.2.5.Pengujian Hipotesis ( Uji T ) 

 Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara Kebutuhan Mencari Variasi, 

Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga terhadap Keputusan Perpindahan Merek secara 

parsial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSSfor Windows dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Pengujian pengaruh variabel Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan 

Perpindahan Merek. 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Regresi Linier 

diperoleh probabilitas-statistik = 0,035. 

 Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,035 

<Level of Significant = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara antara Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan 

Perpindahan Merek. 

2. Pengujian pengaruh variabel Ketidakpuasan Konsumen terhadap Keputusan 

Perpindahan Merek. 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Regresi Linier 

diperoleh probabilitas-statistik = 0,012. 

 Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,012 

<Level of Significant = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara antara Ketidakpuasan Konsumen terhadap Keputusan 

Perpindahan Merek. 
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3.  Pengujian pengaruh variabel Harga (X1) terhadap Keputusan Perpindahan 

Merek. 

 Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan Regresi Linier 

diperoleh probabilitas-statistik = 0,000. 

 Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,000 

<Level of Significant = 0,05, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara Harga (X1) terhadap Keputusan Perpindahan Merek. 

 

4.2.6.Pengujian Pengaruh Secara Bersama-sama ( Uji F ) 

 Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Kebutuhan Mencari Variasi, Ketidakpuasan Konsumen, dan Harga 

terhadap Keputusan Perpindahan Merek (Y). 

Diperoleh nilai 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 (Y). 

4.2.7.  Pengujian R2 (Koefisien Determinasi) 

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R2 (Koefisien Determinasi 

atau R Square) sebesar 0,288, artinya variabel dependen (Y) dalam model yaitu 

Keputusan Perpindahan Merek (Y) dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu 

Kebutuhan Mencari Variasi (X1), Ketidakpuasan Konsumen (X2),dan Harga (X3) 
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sebesar 28,8%, sedangkan sisanya sebesar 71,2% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model, misalnya variabel brand awareness, fitur, gaya hidup, dll. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan Perpindahan 

Merek 

       Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

antara Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan Perpindahan Merek (nilai 

probabilitas-statistik = 0,035 <Level of Significant = 0,05). Hal ini dapat diartikan, 

jika Kebutuhan Mencari Variasi meningkat dalam arti bahwaresponden merasa tertarik 

mencoba Smartphone selain SmartphoneBlackBerry, responden merasa bosan/jenuh 

menggunakan SmartphoneBlackberry, responden merasa tertantang menggunakan 

sistem operasi berbasis Android, responden merasa bosan menggunakan fitur fitur dan 

aplikasi di SmartphoneBlackberry, dan responden merasa berkeinginan memiliki 

Smartphone Android yang memiliki fitur dan teknologi yang lebih baik, maka 

Keputusan Perpindahan Merek akan mengalami peningkatan. 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 
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alasan yang berbeda, keinginan baru atau timbulnya rasa bosan pada sesuatu yang 

telah lama dikonsumsi. 

Kebutuhan mencari variasi menurut Peter dan Olson (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 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. 

4.3.2. Pengaruh Ketidakpuasan Konsumenterhadap Keputusan Perpindahan 

Merek 

       Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

antara Ketidakpuasan Konsumen terhadap Keputusan Perpindahan Merek (nilai 

probabilitas-statistik = 0,012 <Level of Significant = 0,05). Hal ini dapat diartikan, 

jika Ketidakpuasan Konsumen meningkat dalam arti bahwa merksmartphone berbasis 

sering mengalami freeze dan lambat merespon perintah, smartphone berbasis 

Blackberry tidak memiliki kecepatan mengakses internet yang lambat dan tidak stabil, 

fitur yang dimiliki SmartphoneBlackberry tidak memberikan banyak manfaat, aplikasi 

yang disediakan Blackberry sulit untuk diakses dikarenakan aplikasi berbayar, fitur 
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yang diberikan oleh SmartphoneBlackberry tidak sesuai dengan yang responden 

harapkan, dan fitur BBM yang diunggulkan Blackberry yang diunggulkan, tidak 

diutamakan lagi karena dapat diakses oleh Smartphone merek lain, maka Keputusan 

Perpindahan Merek akan mengalami peningkatan. 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. Harapan-harapan pelanggan ini dari 

waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman 

pelanggan. Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila harapan sesuai dengan harapan 

yang diterima. Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang 

diterima dari produsen. Jika produsen melebih-lebihkan manfaat suatu produk, maka 

harapan konsumen tidak akan tercapai sehingga akan mengakibatkan ketidakpuasan. 

4.3.3. Pengaruh Hargaterhadap Keputusan Perpindahan Merek 

        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). Hal ini dapat diartikan, jika Harga meningkat 

dalam arti bahwaharga yang sama atau lebih murah dari Smartphone Blackberrry, 

responden dapat memiliki Smartphone yang fitur fitur dan aplikasinya lebih canggih, 

dengan harga yang sama atau lebih murah dari Smartphone Blackberrry responden 

dapat memiliki smartphone yang lebih bermanfaat, dengan harga yang sama atau lebih 

murah dari Smartphone Blackberrry, responden dapat memiliki smartphone dengan  

kualitas kamera yang lebih baik, dan dengan harga yang sama atau lebih murah dari 
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Smartphone Blackberrry responden dapat memiliki smartphone dengan aplikasi yang 

lebih lengkap dan gratis, maka Keputusan Perpindahan Merek akan mengalami 

peningkatan. Harga  merupakan  satu-satunya  unsur  dalam  bauran  pemasaran  yang 

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

1997). Banyak perusahaan yang tidak mampu dalam menangani penetapan harga 

dengan baik. Kesalahan yang paling umum adalah penetapan yang berorientasi pada 

biaya, harga yang sering kurang direvisi, harga yang kurang bervariasi. Harga sering 

menjadi faktor penentu dalam pembelian, disamping tidak menutup kemungkinan 

faktor lainnya. Terbentuknya harga adalah merupakan kesepakatan antara pembeli dan 

penjual dalam proses tawar menawar. 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). Harga merupakan alat komunikasi dengan pembeli. Harga 

cukup diterima oleh pembeli dan merupakan dasar perbandingan diantara merek-

merek. Strategi harga selalu berkaitan dengan persaingan, tidak soal apakah 

perusahaan menggunakan harga yang lebih tinggi, lebih murah, atau sama. 

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. Walaupun harga produk sangat mahal tetapi manfaat yang didapat 

konsumen sesuai atau sebanding maka konsumen akan tetap membeli dan tidak 



 

62 

berpindah ke merek lain. Sehingga pelanggan akan terus melakukan pembelian ulang 

dan pelanggan tersebut akan loyal terhadap produk yang ditawarkan 

perusahaan.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 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). 

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. Hal ini berarti perusahaan tersebut melewatkan 

peluang besar. Konsumen dengan sukarela berpindah merek karena ketidakpuasan 

mereka dengan harga yang harus dibayar. Ketidakpuasan ini timbul ketika konsumen 

merasa harga tidak wajar atau lebih tinggi dibanding dengan alternatif pilihannya. 

 

 

 

 


