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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Atribut Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada 

seseorang guna memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan (Kotler,1990). 

Menurut Ananda (2013), Produk merupakan variabel pemasaran yang 

paling mendasar dari bauran pemasaran karena produk merupakan 

penawaran nyata oleh perusahaan pada pasar. Salah satu keputusan 

variabel produk yang penting adalah keputusan mengenai atribut produk, 

yaitu kualitas produk (product quality), fitur produk (product feature), dan 

desain (design) (Kotler dan Amstrong, 2001). 

Atribut produk merupakan suatu 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 produk adalah suatu komponen 

yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli. 

Perpindahan merek dapat muncul karena atribut produk. Atribut produk 

akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna. Sumarwan (2014) 
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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. Kotler dan Armstrong (2012) menyatakan bahwa Atribut 

produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada pasar baik 

berwujud atau tidak berwujud  untuk dibeli, digunakan , atau dikonsumsi 

guna memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Budiarto (1993) menyatakan bahwa “Atribut-atribut produk adalah 

sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih 

memuaskan konsumen”. Atribut produk dapat dipandang secara obyektif 

(fisik produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen). 

Sedangkan Simamora (2000) mendefinisikan bahwa “Atribut produk 

adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi bagian dari 

produk itu sendiri”.  Menurut Peter dan Olson (2008), atribut produk yang 

setidaknya penting dipandang konsumen untuk dijadikan dasar 

pengambilan keputusan perpindahan merek adalah : 

a. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, atau 

kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mengidentifikasinya 

dari barang atau jasa pesaing. 
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b. Kemasan 

Pengemasan merupakan semua kegiatan merancang dan 

memproduksi wadah untuk produk. Kemasan yang dirancang dengan 

baik dapat menciptakan kenyamanan dan nilai promosi. 

c. Label 

Label adalah etiket sederhana yang ditempelkan pada produk 

tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan 

bagian dari kemasan tersebut. 

d. Jaminan 

Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang 

diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk yang memiliki garansi dapat 

dikembalikan kepada pabrik atau pusat service yang ditunjuk untuk 

melakukan perbaikan, pergantian, atau pengembalian uangatu yang 

melekat pada produk dan menjadi bagian dari produk itu sendiri. 

Menurut Wood (2007) Mengidentifikasi suatu fungsi dan simbolis 

atribut produk dan pemilihan merek sangat penting manfaatnya bagi 

konsumen. Atribut produk merupakan salah satu faktor produk yang 

menentukan tinggi rendahnya nilai dari suatu produk yang dirancang oleh 

perusahaan (Hasan, 2008). Semakin tinggi penilaian pelanggan mengenai 

atribut produk maka akan semakin tinggi kepuasan pelanggan yang 

dirasakan. Hal ini akan mengurangi keinginan konsumen untuk beralih 

pada merek lain. 
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2. Kebutuhan Mencari Variasi 

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 (1999), 

kebutuhan mencari variasi 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. 

Menurut Mowen dan Minor (2002) menjelaskan bahwa mencari 

keragamaann mengacu kepada kecenderungan konsumen untuk mencari 

secara spontan membeli produk baru meskipun mereka terus 

mengungkapkan kepuasaan mereka dengan merek yang lama. Kebutuhan 

mencari variasi merupakan pembelian yang dilakukan ketika konsumen 

melakukan pembelian secara spontan dan bertujuan untuk mencoba merek 

baru dari suatu produk, dalam hal ini konsumen sering melakukan berganti 

merek untuk mencari keragaman (Kotler dan Amstrong : 2012). Susanto 

(2016) menyatakan bahwa Kebutuan mencari variasi adalah sebuah 

keinginan konsumen untuk mencoba produk baru karena berbagai alasan 

yang berbeda  keinginan baru atau timbulnya rasa bosan pada sesuatu yang 
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telah lama  dikonsumsi serta merubah pembelian atau pengalaman 

mengkonsumsi suatu produk. 

Schiffman dan Kanuk dalam Ishadi (2012), mengklasifikasikan 

beberapa tipe konsumen yang mencari variasi, yaitu: 

a. Exploratory Purchase Behavior (perilaku pembelian yang bersifat 

penyelidikan) 

Merupakan keputusan perpindahan merek untuk mendapatkan 

pengalaman baru dan kemungkinan alternatif yang lebih baik. 

b. Vicarious exploration (Penyelidikan pengalaman orang lain) 

Konsumen mencari informasi tentang suatu produk yang baru atau 

alternatif yang berbeda kemudian mencoba menggunakannya. 

c. Use innovativeness (Keinovativan pemakaian) 

Konsumen telah menggunakan dan mengadopsi suatu produk dengan 

mencari produk yang lebih baru dengan teknologi yang lebih tinggi. 

Menurut Van Trijp, et al (dalam Ishadi,2012), perpindahan merek 

yang dilakukan konsumen disebabkan oleh pencarian variasi. Konsumen 

yang dihadapkan dengan berbagai variasi produk dengan berbagai jenis 

mereka yang ditawarkan dapat mempengaruhi konsumen untuk mencoba-

coba berbagai macam produk dan merek sehingga konsumen tidak akan 

sepenuhnya setia pada satu merek saja. 

Pengertian lainnya yaitu kebutuhan mencari variasi adalah suatu 

sikap konsumen yang ingin mencoba merek lain dan memuaskan rasa 
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penasaranya terhadap merek lain serta diasosiasikan sebagai keinginanan 

untuk berganti kebiasaan (Dewanti, et al, 2011). 

3. Word Of  Mouth 

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.  

Menurut Suprapti dalam Fidiasari (2012) Word of mouth (WOM) 

adalah komunikasi pribadi antara dua individu atau lebih. Manusia adalah 

makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya. 

Hal tersebut menyebabkan setiap orang berbicara dengan orang lain tiap 

hari, bertukar informasi, saling berkomentar, dan melakukan proses 

komunikasi lainnya. Pengetahuan seorang konsumen tentang sebuah 

merek produk dapat dikatakan lebih banyak disebabkan oleh adanya 

komunikasi dari mulut ke mulut, Sutisna dalam Fidiasari (2012). 

Komunikasi dari mulut ke mulut tersebut muncul dari adanya interaksi 

dengan orang-orang terdekat sehingga membuat “komentar” mengenai 

sebuah merek produk lebih dapat dipercaya dari pada sekedar iklan dan 

sejenisnya. 

Menurut Brown et al (Erida 2009) word of mouth merupakan 

informasi tentang suatu target obyek yang dipindahkan dari satu individu 
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ke individu lain yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung 

melalui media komunikasi. Word of mouth adalah sebuah bentuk tertua 

dari periklanan, dimana orang-orang yang memberikan informasi dan 

rekomendasi jujur kepada orang lain tentang merek, produk (barang /jasa) 

dan layanan (Hasan, 2011). WOM adalah iklan gratis. Jika iklan 

konvensional segala bentuk presentasinya nonpersonal (media komersial), 

ide, barang atau jasa harus dibayar oleh sponsor tidak demikian dengan 

WOM. 

Terdapat arti penting WOM dalam pemasaran (Rosen,2000) :  

a. Kegaduhan (Noise) 

Konsumen mendapatkan informasi yang terlalu banyak sehingga 

merek akan menempatkan filter untuk menyaring informasi yang 

masuk,salah satunya adalah dengan mendengarkan apa yang dikatakan 

temam-teman mereka.  

b. Keraguan (skepticism)  

Konsumen saat ini lebih skeptis dalam memandang suatu 

informasi dan tidak mudah percaya atas informasi yang diberikan oleh 

produsen. 

c. Keterhubungan (connectivity)  

Konsumen saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam 

suatu jaringan tak tehrlihat. Kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi membuat proses transfer informasi antar konsumen menjadi 

lebih cepat karena orang dapat dengan cepat berkomunikasi, tidak 
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hanya dengan orang yang dikenal tetapi juga dengan orang yang belum 

dikenal sama sekali sebelumnya. 

Berdasarkan pendapat Rangkuti (2009), pesan yang disampaikan 

melalui Word of  Mouth dapat diukur dengan menggunakan indikator-

indikator, yaitu dengan melihat hubungan antara lawan bicara anda 

mengenai produk X dan tindakan anda setelah melakukan pembicaraan 

mengenai produk X tersebut.  

4. Perpindahan merek 

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). Perpindahan merek menurut Manuadi (2011) adalah 

perilaku beralih yang dilakukan konsumen karena beberapa alasan 

tertentu, atau diartikan juga sebagai kerentanan konsumen untuk berpindah 

ke produk lain. 

Viana dan wartini (2016) menyatakan bahwa perpindahan merek 

adalah perilaku seseorang pelanggan atau sekelompok pelanggan  
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berpindah kesetiaan  dari satu dari satu merek sebuah produk tertentu ke 

merek phroduk lainnya. 

Sedangkan menurut Menurut Mowen dan Minnor (2002), 

perpindahan merek dapat terbagi menjadi: 

a. Divided Loyalty atau kesetiaan yang terbagi (AAABBAABBB), 

seseorang mengalami perpindahan karena kesetiaannya terbagi dengan 

yang lain. 

b. Occasiobal Switch atau perpindahan sewaktu-waktu 

(AABAAACAADA), perpindahan merek yang dilakukan karena 

kejenuhan tetapi perpindahan tersebut hanya berupa selingan. 

c. Unstable Loyalty atau kesetiaan beralih (AAABBAABBB), 

perpindahan merek yang dilakukan karenan seseorang memiliki 

kesetiaan yang tidak stabil. 

d. No Loyalty atau ketidaksetiaan (ABCDEFG), perpindahan yang 

disebabkan karena adanya sikap ketidaksetiaan pada suatu merek. 

Menurut Simamora (2001), pergantian (switcher) tergolong dalam 

tingkatan loyalitas yang paling dasar dimana pembeli yang sama sekali 

tidak loyal dan tidak mau erikat penuh merek apapun serta merek 

memainkan peran kecil dalam keputusan pembelian mereka. 

Menurut Mazursky, LaBarberra dan Aiello (1987) keputusan untuk 

berpindah merek dapat disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu : 
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a. Faktor ekstrinsik 

Merupakan faktor-faktor yang menjadi penentu perilaku 

perpindahan produk yang berasal dari luar diri konsumen (faktor 

eksternal). Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1) Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

suatu cara untuk mempengaruhi konsumen agar dengan 

sukarela langsung membeli barang dengan merek tertentu, sehingga 

dengan adanya sales promotion yang baik akan mudah 

mempengaruhi konsumen dalam berpindah. Dalam melakukan sales 

promotion, perusahan harus mampu mengadakan pemiihan alat-alat 

sales promotion yang tepat. Hal ini disebabkan karena masing- 

masing alat-alat sales promotion tersebut mempunyai beberapa 

keunggulan dan kekurangan yang berbeda-beda satu sama lainnya, 

sehingga dalam penggunaannya harus tepat pada situasi 

pelaksanaannya, jenis alat-alat promosi penjualan yang dapat 

dipergunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen 

secara langsung seperti pemberian sampel gratis, kupon, spesial 

diskon, kupon berhadiah, display atau peragaan. 

2) Kualitas 

Kualitas atau mutu adalah ukuran kemampuan suatu merek 

untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kualitas merupakan ukuran 

menyeluruh yang mencerminkan nilai suatu produk berkenaan 
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dengan soal keawetan, keandalan, keseksamaan, kemudahan operasi 

reparasi dan berbagai atribut yang bernilai tinggi lainnya. 

b. Faktor intrinsik 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku perpindahan 

merek yang berasal dari dalam diri konsumen tersebut. Faktor-faktor 

tersebut antara lain : 

1) Kebutuhan mencari variasi (Variety Seeking) 

Variety seeking adalah perilaku konsumen yang berusaha 

mencari keberagaman merek di luar kebiasaannnya karena tingkat 

keterlibatan beberapa produk rendah. Perilaku ini sering terjadi pada 

beberapa produk, dimana tingkat keterlibatan produk dikatakan 

rendah, apabila dalam proses pembelian produk konsumen tidak 

melibatkan banyak faktor dan informasi yang harus ikut 

dipertimbangkan. 

2) Loyalitas  

Loyalitas konsumen terbentuk karena konsumen merasa puas 

dengan suatu produk barang/jasa tertentu. Oleh sebab itu, konsumen 

yang memiliki loyalitas yang rendah memiliki kemungkinan untuk 

melakukan perpindahan (switching). 
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c. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil penelitian terdahulu untuk membandingkan hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

Peneliti 

(tahun) 

Judul Artikel Variabel yang 

diteliti 

Hasil 

1. Yogi 

Wibisana, 

Sri Rahayu 

Tri Astuti. 

2016. 

Analisis pengaruh 

atribut produk, 

kebutuhan mencari 

variasi, dan word of 

mouth terhadap 

perilaku keputusan 

perpindahan merek 

laptop Hewlett-

Packard (HP) ke 

Asus. 

A. Variabel 

independen : 

B. 1. Atribut 

produk (X1). 

C. 2. Kebutuhan 

mencari variasi 

(X2). 

D. 3. Word of 

mouth (X3). 

E. Variabel 

dependen : 

F. Keputusan 

perpindahan 

merek (Y). 

Variabel Atribut 

produk (X1), 

Kebutuhan 

mencari variasi 

(X2), Word of 

mouth (X3), 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

perpindahan 

merek. 

2. Debora Ocvia 

Arundina, 

Untung 

Sriwidodo,  

Edi wibowo. 

2016. 

Analisis pengaruh 

harga, kualitas produk, 

kebutuhan mencari 

variasi dan iklan 

produk pesaing 

terhadap keputusan 

per-pindahan merek 

pada konsumen 

pembalut wanita 

Charm. 

A. Variabel 

independen : 

B. 1. Kebutuhan 

mencari variasi 

(X3). 

C. Variabel 

dependen : 

 Perpindahan 

merek (Y). 

D.  

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

kebutuhan 

mencari variasi 

terhadap 

keputusan per-

pindahan merek. 

3. Ricky 

Ramadhan, 

Suhermin, 

2016 

Perpindahan merek : 

Atribut produk, harga 

dan keterlibatan 

konsumen terhadap 

perpindahan merek 

Blackberry ke 

Samsung. 

1. Variabel 

independen : 

2. 1. Atribut 

produk (X1). 

3. Variabel 

dependen : 

4. Perpindahan 

merek (Y). 

variabel atribut 

produk memiliki 

pengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

perpindahan 

merek. 

4. Nurul Huda, 

Nurchayati. 

2018. 

Pengaruh atribut 

produk, iklan, harga, 

dan kebutuhan 

5. Variabel 

independen : 

6. 1. Atribut 

Variabel atribut 

produk, 

Kebutuhan 
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mencari variasi 

terhadap keputusan 

perpindahan merek ke 

Yamaha NMAX di 

Semarang Selatan. 

produk (X1). 

7. 2. Kebutuhan 

mencari variasi 

(X3). 

8. Variabel 

dependen : 

 Perpindahan 

merek (Y). 

mencari variasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

perpindahan 

merek. 

 

5. 

Soni 

Dewantara, 

Bambang 

Mursito, Eny 

Kustiyah. 

2018 

Analisis faktor 

ketidakpuasan, fitur 

produk, harga, dan 

word of mouth 

terhadap brand 

switching pada produk 

Smartphone OPPO. 

9. Variabel 

independen : 

10. 1.Word of 

mouth (X4). 

11. Variabel 

dependen : 

12. Brand 

switching (Y) 

Variabel word of 

mouth tidak 

berpengaruh dan 

dan tidak 

signifikan 

terhadap brand 

switching. 

6. Putra Firman 

Jayawijaya, 

Zaenul 

Arifin, 

Sunarti. 

2017. 

Pengaruh kelompok 

acuan (Reference 

Group), kebutuhan 

mencari variasi dan 

harga terhadap 

perpindahan merek 

(Brand Switching) 

Blackberry  ke 

Android. 

13. Variabel 

independen : 

14. 1. Kebutuhan 

mencari 

variasi. 

15. Variabel 

dependen : 

16. Perpindahan 

merek. 

Variabel 

kebutuhan 

mencari variasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

perpindahan 

merek. 

 

 

7. Rizki Viana, 

Sri Wartini. 

2016. 

Pengaruh atribut 

produk, iklan, dan 

kelompok acuan 

terhadap keputusan 

perpindahan merek 

dari sepeda motor 

merek lain ke merek 

Honda. 

17. Variabel 

independen : 

1.  Atribut 

produk. 

Variabel 

dependen : 

Perpindahan 

merek. 

Variabel atribut 

produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

perpindahan 

merek. 

8. Ali Fatoni. 

2016. 

Analisis pengaruh 

ketidakpuasan, iklan 

komperatif dan 

kebutuhan mencari 

variasi terhadap 

keputusan 

perpindahan merek 

pengguna Handphone 

Blackberry pada 

mahasiswa fakultas 

ekonomi universitas 

Islam Lamongan. 

18. Variabel 

independen : 

19. 1. Kebutuhan 

mencari 

variasi. 

20. Variabel 

dependen : 

21. Perpindahan 

merek. 

22.  

Variabel 

kebutuhan 

mencari variasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

perpindahan 

merek. 

Lanjutan Tabel 2.1 
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9. Megan 

Faustine.  

2015.  

The impact of variety 

seeking, social status, 

quality and 

advertisement towards 

brand switching in 

smartphone product  

(a case study of 

blackberry usar than 

has ever changed into 

another smartphone 

product in surabaya). 

a. Variabel 

independen : 

b. 1. Kebutuhan 

mencari variasi 

(X1). 

c. Variabel 

dependen : 

d. Perpindahan 

merek (Y). 

Kebutuhan 

mencari variasi 

ber-sifat positif 

terhadap 

perpindahan 

merek. 

10. Rosaline L, 

Rumengan, 

David P. E. 

Saerang, 

Merinda 

Pandowo. 

2015. 

The Influence Of 

switching cost, time 

and variety seeking on 

consumer switching 

intention (a study on 

kios and minimarket 

in North Minahasa). 

A. Variabel 

independen : 

B. 1. Kebutuhan 

mencari 

variasi. 

C. Variabel 

dependen : 

 Perpindahan 

merek. 

Variety seeking, 

memiliki 

pengaruh yang 

sangat signifikan 

terhadap 

perpindahan 

merek. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan 

berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antar variabel yang akan di teliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan 

hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). 

Pertautan antar variabel tersebut. Selanjutnya di rumuskan ke dalam bentuk 

hubungan antara variabel penelitian. 

1.  Pengaruh atribut produk terhadap perpindahan merek. 

Pada variabel atribut produk menunjukkan bahwa semakin besar 

penilaian atribut produk konsumen atas merek sebelumnya yang kurang 

Lanjutan Tabel 2.1 
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bagus, maka semakin besar keputusan brand switching yang dilakukan 

oleh konsumen ke merek lain. Atribut produk adalah unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. atribut produk suatu komponen yang merupakan 

sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli, sesuatu yang 

melengkapi manfaat utama produk sehingga mampu lebih memuaskan 

konsumen. Segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi bagian 

dari produk itu sendiri. 

Penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh positif antara atribut 

produk dengan keputusan perpindahan merek dalam penelitian  Wibisana 

dan Astuti (2016) yang berjudul “Analisis pengaruh atribut produk, 

kebutuhan mencari variasi, dan word of mouth terhadap perilaku keputusan 

perpindahan merek laptop Hewlett-Packard (HP) ke Asus”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa variabel atribut produk memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan perpindahan merek. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar penilaian atribut produk konsumen 

atas merek sebelumnya yang kurang bagus, maka semakin besar keputusan 

perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen ke merek lain.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Atribut Produk, Perilaku Mencari Variasi, dan Promosi 

terhadap perilaku Perpindahan Merek” menyimpulkan bahwa atribut 

produk berpengaruh positif terhadap perpindahan merek. Selanjutnya 
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berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferry, Teguh, dan Kresnamurti 

(2014) yang berjudul “Pengaruh Atribut Produk dan Variety Seeking 

terhadap keputusan Perpindahan Merek Handphone Nokia ke Smartphone 

Samsung” menyimpulkan bahwa smartphone Samsung mempunyai atribut 

produk yang memikat konsumennya untuk beralih merek dari merek lain 

ke merek smartphone Samsung dan dengan itu semua menunjukkan bahwa 

atribut produk mempunyai pengaruh positif terhadap perpindahan merek.  

2. Pengaruh kebutuhan mencari variasi terhadap perpindahan merek. 

Pada variabel kebutuhan mencari variasi menunjukkan bahwa 

semakin besar keinginan konsumen untuk mencari variasi merek, maka 

semakin besar pula keputusan brand switching yang dilakukan oleh 

konsumen ke merek lain. Mencari keragamaann mengacu kepada 

kecenderungan konsumen untuk mencari secara spontan membeli produk 

baru meskipun mereka terus mengungkapkan kepuasaan mereka dengan 

merek yang lama. Kebutuhan mencari variasi 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. Kebutuhan mencari variasi suatu sikap konsumen 

yang ingin mencoba merek lain dan memuaskan rasa penasaranya terhadap 

merek lain serta diasosiasikan sebagai keinginanan untuk berganti 

kebiasaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arundina, Sriwidodo, dan Wibowo 

(2016) berjudul “Analisis pengaruh harga, kualitas produk, kebutuhan 

mencari variasi dan iklan produk pesaing terhadap keputusan per-pindahan 
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merek pada konsumen pembalut wanita Charm”. Hasilnya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kebutuhan mencari variasi terhadap 

keputusan per-pindahan merek pada konsumen pembalut wanita Charm. 

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibisana 

dan Astuti (2016) yang mendapatkan bahwa variabel kebutuhan mencari 

variasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan brand switching. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar keinginan konsumen untuk mencari 

variasi merek, maka semakin besar pula keputusan brand switching yang 

dilakukan oleh konsumen ke merek lain.  

3. Pengaruh Word of mouth terhadap keputusan perpindahan merek. 

Pada variabel word of mouth menunjukkan bahwa semakin besar 

word of mouth positif atas kartu simpati telkomsel, maka semakin besar 

pula keputusan brand switching yang dilakukan konsumen ke kartu 

simpati telkomsel. Word of mouth suatu bentuk komunikasi personal 

tentang produk diantara pembeli dan orang disekelilingnya. Word of mouth 

merupakan suatu tindakan konsumen memberikan informasi kepada 

konsumen lain (antar pribadi) non komersial baik merek, produk ataupun 

jasa. Pesan yang disampaikan melalui Word of  Mouth dapat diukur 

dengan menggunakan indikator-indikator, yaitu dengan melihat hubungan 

antara lawan bicara mengenai produk X dan tindakan setelah melakukan 

pembicaraan mengenai produk X tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2011) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Citra Merek, Ketidakpuasan Konsumen, Iklan, Word 

of Mouth, dan Karakteristik Kategori Produk Terhadap Keputusan 
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Perpindahan Merek Pada Sabun Pembersih Wajah” menyimpulkan bahwa 

word of mouth berpengaruh positif terhadap perpindahan merek. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Word of Mouth, Ketidakpuasaan 

(Dissatisfaction), Fitur Produk, dan Gaya Hidup (Lifestyle) terhadap 

keputusan Perpindahan Merek (Brand Switching) Produk Smartphone 

Blackberry” menyimpulkan bahwa variabel word of mouth memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perpindahan merek 

dengan presentase sebesar 16,9 %. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

H1 

 

 H2 

 H3 

 

     H4 

 

            

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

 : Parsial 

 : Simultan 

 

 

Atribut produk (X1) 

Kebutuhan mencari 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2015). 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 =  Variabel atribut produk, kebutuhan mencari variasi, dan word of 

mouth berpengaruh simultan terhadap keputusan perpindahan merek. 

H2 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel atribut 

produk dengan keputusan perpindahan merek. 

H3 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kebutuhan 

mencari variasi dengan keputusan perpindahan merek. 

H4 =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel word of 

mouth dengan keputusan perpindahan merek. 
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