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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri di Indonesia saat ini meningkat pesat 

sehingga menimbulkan persaingan yang tinggi antar perusahaan. Semakin 

tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri ini telah menuntut pasar 

menjadi lebih kreatif dalam menginovasikan produk. Persaingan tersebut 

menyebabkan berbagai perusahaan mengeluarkan produk dengan 

karakteristik tertentu. Jika suatu perusahaan berhasil menarik konsumen 

dengan produk yang mereka produksi, maka akan memunculkan konsumen 

dengan loyalitas tinggi. Oleh karena itu, perusahan perlu melakukan berbagai 

macam langkah dalam hal mempertahankan dan meningkatkan loyalitas 

merek yang sudah dibangun sebelumnya untuk menjaga eksistensi produk. 

Salah satu bidang usaha yang terus berkembang dan menjadi kebutuhan 

adalah telekomunikasi. 

Telekomunikasi seluler mulai dikenal sejak tahun 1984, menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang paling awal mengadopsi teknologi 

seluler versi komersial (Wikipedia.org). Kartu IM3 Indosat sebagai salah satu 

produk kartu seluler prabayar komersial yang dikeluarkan oleh PT. Indosat 

Tbk memiliki keunggulan seperti keamanan (bebas dari penyadapan dan 

penggandaan), aksesbilitas, harga yang terjangkau, mutu prima serta 

jangkauan yang luas menjadikan IM3 mendapat nilai maksimal dari aneka 

pelayanan yang berkesinambungan dari kartu IM3. 
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Namun belakangan ini pengguna kartu IM3 sering mengalami keluhan 

berupa jaringan internet lumpuh. Kelumpuhan jaringan mengakibatkan 

pengguna tidak bisa mengakses internet. Gangguan jaringan internet ini 

terjadi ke banyak pengguna operator telekomunikasi yang identik dengan 

warna merah dan kuning tersebut. Para pengguna pun mengeluh habis-

habisan di media sosial, termasuk Twitter, bertanya-tanya penyebab jaringan 

internet bisa lumpuh total. (Liputan6.com, 6 Mei 2018) 

Masalah lain yang sering terjadi adalah kecepatan akses datanya yang 

tidak stabil. Keluhan ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan software 

benchmark mobile internet populer nPerf pada paruh pertama tahun 2018 

lalu. Hasilnya, kecepatan download rata-rata Indosat Ooredoo sekitar 2 Mbps 

yang menempatkannya di urutan kedua terendah. (Tribunnews.com, 20 

November 2018) 

Masalah diatas hanya sebagian masalah yang dialami oleh pengguna 

kartu indosat terutama IM3 sehingga pengguna kartu IM3 mulai beralih 

menggunakan kartu Simpati dari Telkomsel. Keunggulan yang dimiliki oleh 

Telkomsel adalah jangkauannya yang luas, kualitas jaringan yang cukup 

stabil, banyak inovasi produk, dan layanan pelanggan yang andal. Pengguna 

Telkomsel saat ini mencakup 78 juta orang dan terus menerus bertambah 

sehingga banyak orang yang beralih provider kemudian menggunakan kartu 

Telkomsel terutama Simpati sebagai produk utama yang diluncurkan oleh 

salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia saat ini. 

(inet.detik.com, 29 Juli 2018)  
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Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan 3 Kartu Seluler Terbesar di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Databoks.co.id statistics and data portal 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tiap bulannya Indosat mengalami 

penurunan yang signifikan pada pengguna layanannya. Telkomsel sebagai 

pesaing bisnisnya pun mengalami penurunan namun tidak signifikan dan 

tetap mengungguli pesaingnya yaitu Indosat dan XL. Hal tersebut tentu 

menjadi pertanyaan mengenai kualitas layanan dan minat penggunaan 

terhadap jasa telekomunikasi Indosat. Keunggulan yang dimiliki Telkomsel 

merupakan salah satu atribut produk yang melekat pada suatu produk. Atribut 

produk memegang peran yang sangat vital, karena atribut produk merupakan 

salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika 

akan membeli produk tersebut.  

Menurut Tjiptono (2001) atribut produk adalah unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Menurut Kotler (2008) menjelaskan bahwa atribut 
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produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang 

menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

yang diterapkan oleh pembeli sehingga dapat menimbulkan kebutuhan 

mencari variasi/keragaman bagi konsumen. 

Perpindahan merek dapat muncul karena atribut produk. Atribut 

produk akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna. Sumarwan  (2014) 

mengungkapkan seorang konsumen akan melihat suatu produk berdasarkan 

kepada karakteristik atau ciri atau atribut dari produk tersebut. Atribut suatu 

produk dibedakan ke dalam atribut fisik dan abstrak. Atribut fisik 

menggambarkan ciri-ciri fisik dari suatu produk, misalnya ukuran dari 

handphone. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Wibisana (2016) yang 

menguji pengaruh atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of 

mouth terhadap perilaku keputusan perpindahan merek dengan objek 

penelitiannya pengguna laptop Hewlett-Packard (HP) ke Asus. Jumlah 

responden sebanyak 100 orang di area sekitar kampus Universitas 

Diponegoro dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan 

word of mouth memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perpindahan 

merek. 

Suhermin dan Ramadhan (2016) pernah melakukan pengujian 

mengenai perpindahan merek dengan variabel didalamnya atribut produk, 
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harta, dan keterlibatan konsumen dengan objek perpindahan dari Blackberry 

ke Samsung. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang berada di 

sekitar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dengan 

menggunakan teknik accidental sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil 

pengujiannya menunjukkan bahwa atribut produk, harga, dan keterlibatan 

konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perpindahan 

merek. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, atribut produk merupakan 

variabel dominan yang mempengaruhi keputusan perpindahan merek. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Wibowo dkk (2016) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Kebutuhan Mencari Variasi, dan 

Iklan Produk Pesaing terhadap Keputusan Perpindahan Merek pada 

Konsumen Pembalut Wanita Charm”. Survei dilakukan kepada 70 mahasiswi 

yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi linear dengan bantuan SPSS. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kebutuhan mencari variasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

perpindahan merek dimana semakin tinggi kebutuhan untuk mencari variasi 

maka semakin tinggi pula keputusan perpindahan merek pada konsumen 

dalam hal ini berarti bahwa konsumen akan beralih merek apabila perilaku 

konsumen untuk mencari variasi produk juga tinggi. 

Sementara penelitian yang dilakukan Kustiyah dkk (2018) yang 

berjudul Analisis faktor ketidakpuasan, fitur produk, harga, dan word of 

Pengaruh Atribut Produk…, Syarif Ahmad Huzein,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2019



6 
 

mouth terhadap brand switching pada produk Smartphone Oppo. Penelitian 

ini  merupakan studi deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. 

Populasi yang diterapkan  adalah mahasiswa Universitas Islam Batik 

Surakarta dengan penetapan sampel sebanyak 100 responden, pengambilan 

sampel menggunakan teknik  purposive sampling. Word of mouth merupakan 

bentuk tertua dari periklanan, dimana setiap orang yang memberikan 

informasi dan rekomendasi apa adanya kepada prang lain tentang merek, 

produk atau jasa, dan layanan (Hasan,2011). Word of mouth menjadi referensi 

yang membentuk harapan pelanggan, hal ini dapat berimbas pada keputusan 

pembelian konsumen. Wibisana dan Astuti (2016) menjelaskan adanya 

pengaruh word of mouth  terhadap perpindahan merek. Karena dengan 

komunikasi word of mouth konsumen dapat memperoleh lebih banyak 

informasi nyata yang telah dirasakan oleh pengguna terdahulu. Maka dari itu, 

penulis dalam penelitian ini merumuskan terdapat pengaruh word of mouth  

terhadap variabel perpindahan merek. 

Mowen dan Minor (2002) menjelaskan bahwa mencari keragamaan 

mengacu kepada kecenderungan konsumen untuk mencari secara spontan 

membeli produk baru meskipun mereka terus mengungkapkan kepuasaan 

mereka dengan merek yang lama. Menurut Peter dan Olson (1999) 

menjelaskan bahwa kebutuhan mencari variasi adalah sebuah komitmen 

kognitif untuk membeli merek yang berbeda karena berbagai alasan yang 

berbeda, keinginan baru, atau timbulnya rasa bosan atau jenuh pada sesuatu 

yang telah lama dikonsumsi.  
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Menurut Kotler (2008) menjelaskan bahwa word of mouth merupakan 

suatu bentuk komunikasi personal tentang produk diantara pembeli dan orang 

disekelilingnya. Menurut Hasan (2010) mengatakan bahwa word of mouth 

adalah tindakan konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain 

(antar pribadi) non komersial baik merek, produk ataupun jasa. 

Perpindahan merek (brand switching) merupakan perilaku yang 

dilakukan oleh konsumen atau diartikan juga sebagai kerentanan konsumen 

untuk berpindah ke merek lain (Keaveney, 1995). Perilaku perpindahan 

merek ini terjadi apabila konsumen tidak puas dengan satu merek lalu 

berpindah ke merek yang lain. Ketidakpuasaan ini muncul karena harapan 

konsumen tidak sama atau lebih tinggi daripada kinerja yang diterimanya dari 

pemasar dan dapat mempengaruhi sikap dan niat untuk melakukan pembelian 

pada masa konsumsi berikutnya (Junaidi dan Dharmmesta, 2002). 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu berjudul  

”Analisis pengaruh atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of 

mouth terhadap perilaku keputusan perpindahan merek laptop Hewlett-

Packard (HP) ke Asus”  yang dilakukan oleh Wibisana dan Astuti (2016). 

Letak perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah ketertarikan terhadap 

fenomena objek yaitu telekomunikasi sehingga pengambilan judul menjadi 

“Pengaruh atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of mouth 

pada pengguna Kartu IM3 Indosat ke Simpati Telkomsel”. Penelitian ini 

dilakukan pada mahasiswa Perguruan Tinggi di Purwokerto yang melakukan 

perpindahan merek dari kartu IM3 Indosat ke kartu Simpati Telkomsel. 
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Alasan dilakukannya penelitian ini,  dikarenakan peneliti sendiri sebagai 

pengguna Kartu IM3 Indosat juga kartu Simpati Telkomsel sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti keputusan perpindahan merek pengguna Kartu IM3 

Indosat ke kartu Simpati Telkomsel. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan 

word of mouth terhadap keputusan perpindahan merek pada pengguna kartu 

IM3 Indosat ke Simpati Telkomsel”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of mouth 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan terhadap perpindahan 

merek pada pengguna kartu IM3 Indosat ke kartu Simpati Telkomsel? 

2. Apakah atribut produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan perpindahan merek pada pengguna kartu IM3 indosat ke 

Simpati Telkomsel? 

3. Apakah kebutuhan mencari variasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan perpindahan merek pengguna kartu IM3 Indosat ke 

Simpati Telkomsel? 

4. Apakah word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan perpindahan merek pengguna kartu IM3 Indosat ke Simpati 

Telkomsel? 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya menganalisa terkait pengaruh antara atribut produk, 

kebutuhan mencari variasi, dan word of mouth terhadap keputusan 

perpindahan merek pada pengguna kartu IM3 Indosat ke Simpati Telkomsel 

dengan sampel penelitian mahasiswa Perguruan Tinggi di Purwokerto 

. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris faktor-

faktor yang mempengaruhi perpindahan merek khususnya untuk menjelaskan 

pengaruh atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of mouth 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan atribut produk, kebutuhan mencari 

variasi, dan word of mouth tehadap keputusan perpindahan merek. 

2. Untuk mengatahui pengaruh positif dan signifikan atribut produk terhadap 

keputusan perpindahan merek. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kebutuhan mencari 

variasi terhadap keputusan perpindahan merek. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan word of mouth terhadap 

keputusan perpindahan merek. 
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Berdasarkan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan juga 

sebagai alat bantu untuk mengelola perusahaan dalam menentukan langkah 

strategis yang dapat dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang pemasaran dan 

perilaku konsumen, sebagai penerapan teori-teori yang telah diperoleh di 

perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh positif dan signifikan atribut produk, kebutuhan mencari variasi, 

dan word of mouth terhadap keputusan perpindahan merek. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan dan 

untuk bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berminat meneliti 

khususnya di bidang perilaku konsumen. 
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