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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai landasan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan 

dilakukan saat ini. Untuk mengetahuinya dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Tabel Peneliti Terdahulu 

No Peneliti/Judul Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Kusumo (2009) 

“Analisis Faktor 

Brand Switching 

Terhadap 

Pemakaian Kartu 

Seluler di 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang”. 

Definisi variabel:  

Kelengkapan fasilitas,  

Kekuatan sinyal, 

Popularitas merek/citra, 

Kualitas/mutu, Harga, Tarif 

percakapan, Tarif sms, 

Harga isi ulang, Fitur, 

Nomer kartu, Petunjuk 

pemakaian, Area cakupan 

jaringan, Lokasi penjualan 

konter, Tempat pengaduan 

komplain, Promo yang 

ditawarkan, Iklan di media, 

Promosi penjualan. 

Analisis Faktor Bahwa dari analisis faktor 

yang telah dilakukan maka 

dapat dihasilkan 5 faktor 

inti (Harga isi ulang, 

kualitas/mutu, tarif 

percakapan dan harga 

perdana) dimana 

kesemuanya berpengaruh 

menjadi penyebab 

terjadinya perilaku brand 

switching terhadap 

pembelian kartu seluler di 

Kota Malang. 

2. Joko (2012) 

“Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Perilaku Beralih 

Konsumen dalam 

Menggunakan 

Kartu Seluler di 

Kota Malang” 

Variabel-variabel yang 

diteliti adalah Kesalahan 

customer service, 

Pengetahuan Karyawan, 

Waktu Menunggu Untuk 

Mendapatkan Layanan 

Konsumen, Kesalahan 

Penagihan, Jangkauan 

Jaringan, Frekuensi 

Masalah Jaringan, Rencana 

Baru, Rencana Untuk 

Kelompok Umur yang 

Analisis regresi 

logistik 

Faktor-faktor perilaku 

beralih konsumen secara 

simultan berpengaruh 

terhadap perilaku beralih 

konsumen dalam 

menggunakan kartu seluler. 

Variabel yang paling 

memberikan pengaruh 

signifikan adalah kesalahan 

customer service, rencana 

untuk kelompok umur yang 

berbeda, tarif panggilan, 
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No Peneliti/Judul Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

Berbeda, Biaya Untuk 

Layanan Tambahan, Tarif 

Panggilan, Tarif yang 

Disembunyikan, Tarif Sms, 

Tarif Internet, Fasilitas Isi 

Ulang, Tawaran Dari 

Pesaing, Pengaruh 

Keluarga dan Teman, 

Nomor Cantik, Biaya Isi 

Ulang. 

tarif sms, tarif internet dan 

nomor cantik. 

3. M. Fauzul Adzim 

(2013) “Pengaruh 

Produk, Harga, 

Promosi, Saluran 

Distribusi, dan 

Proses terhadap 

Keputusan Brand 

Switching Pada 

Kartu Seluler ”. 

Definisi variabel bebas: 

Product  (X1), Price (X2), 

Promotion (X3), Place 

(X4), dan Process (X5) 

Definisi variabel terikat: 

Brand Switching (Y) 

Analisis Regresi 

Logistik 

- 

Sumber: Kusumo (2009) dan Joko (2012) 

Penelitian Kusumo (2009), membahas mengenai faktor-faktor brand 

switching terhadap pemakaian kartu seluler yang dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Alat analisis yang digunakan ialah analisis faktor. 

Kesimpulan yang dihasilkan bahwa dari analisis faktor yang telah dilakukan 

maka dapat dihasilkan 5 faktor inti (Harga isi ulang, kualitas/mutu, tarif 

percakapan dan harga perdana) dimana kesemuanya berpengaruh menjadi 

penyebab terjadinya perilaku brand switching terhadap pembelian kartu seluler 

di Kota Malang. 

Joko (2012), meneliti dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku beralih konsumen dalam menggunakan kartu seluler di kota Malang, 
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dalam penelitian ini ia menggunakan alat analisis regresi logistik. Kesimpulan 

dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor-faktor perilaku beralih 

konsumen secara simultan berpengaruh terhadap perilaku beralih konsumen 

dalam menggunakan kartu seluler. Variabel yang paling memberikan pengaruh 

signifikan adalah kesalahan customer service, rencana untuk kelompok umur 

yang berbeda, tarif panggilan, tarif sms, tarif internet dan nomor cantik. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang 

sangat penting, karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang 

dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

melakukan perkembangan terhadap perusahaan dan untuk pencapaian 

tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Masyarakat awam pada 

umumnya seringkali menyamakan pemasaran dengan penjualan. 

Pandangan ini terlalu sempit karena penjualan hanya satu dari beberapa 

aspek yang ada pada pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya serta bagaimana 

memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap 

memperhatikan semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan 

perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2007:6) pengertian pemasaran adalah 

“Suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
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menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain”. 

2. Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata 

jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan (personal 

service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar 

pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. 

 Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2005:6) jasa merupakan setiap 

tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak 

lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. 

3. Ciri-Ciri Jasa 

Produk jasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang (Produk 

fisik). Kotler (2000:429) menyebutkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut :  

a. Tidak berwujud (intangibility): tidak seperti produk fisik, jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli.  

b. Tidak terpisahkan (inseparability): umumnya jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Jika seseorang melakukan jasa, maka 

penyediaannya adalah bagian dari jasa. Karena pelanggan juga hadir 

saat jasa itu dilakukan, interaksi penyelia pelanggan adalah ciri khusus 

dari pemasaran jasa. Baik penyelia maupun pelanggan mempengaruhi 

hasil jasa.  
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c. Bervariasi (variability): jasa itu sangat bervariasi karena dia 

tergantung pada siapa yang menyediakan dan dimana jasa itu 

dilakukan.  

d. Mudah lenyap (perishability): jasa tidak bisa disimpan. Mudah 

lenyapnya jasa tidak jadi masalah bila permintaan tetap karena mudah 

untuk terlebih dahulu mengatur staf untuk melakukan jasa itu bila 

permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang 

rumit. Contohnya perusahaan transportasi seperti perusahaan 

penerbangan harus menyiapkan extra flight pada peak season (hari-

hari puncak seperti musim liburan dan lebaran).  

4. Bauran Pemasaran Jasa  

Pemasaran pada saat ini mempunyai peranan penting dalam suatu 

perusahaan di mana telah terjadi perubahan dalam suatu lingkungan bisnis 

yang menyebabkan perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi. 

Strategi ini digunakan agar keadaan suatu perusahaan akan menjadi lebih 

baik dalam memenuhi kepuasan pelanggan.  

Pemasaran membutuhkan suatu program atau rencana pemasaran 

dalam melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh perusahaan. Program pemasaran tersebut terdiri dari sejumlah 

keputusan tentang bauran alat pemasaran disebut bauran pemasaran yang 

lebih dikenal dengan marketing mix. Bauran pemasaran juga merupakan 

kebijakan yang digunakan pada perusahaan untuk mampu memasarkan 

produknya dan mencapai keuntungan. 
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Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kotler (2003:15) adalah : 

“Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to pursue 

it’s marketing objectives in the target market”. Bauran pemasaran 

merupakan sekumpulan alat pemasaran (marketing mix) tersebut 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam 

pasar sasaran. 

Sedangkan menurut Mc Carthy dalam Kotler (2007:17) 

mengklarifikasi alat pemasaran itu menjadi 4 kelompok yang disebut 

dengan 4P dalam pemasaran yaitu: produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion). 

Adapun bauran pemasaran menurut Zeithaml and Bitner (2001:18) 

sebagai berikut : 

“Marketing mix defined as the elemens an organizations controls 

that can be used to satisfy or communicate with customer. These elements 

appear as core decisions variables in any marketing text or marketing 

plan”. Bauran pemasaran adalah elemen pada organisasi perusahan yang 

mengkontrol dalam melakukan komunikasi dengan konsumen atau dipakai 

untuk mencapai kepuasan konsumen. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran merupakan unsur dalam pemasaran yang saling berhubungan 

dan digunakan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran yang 

efektif baik dalam memuaskan kebutuhan maupun keinginan konsumen. 

Bauran pemasaran tersebut menggambarkan pandangan penjual tentang 
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alat pemasaran yang digunakan untuk memberi pengaruh kepada pembeli. 

Dari sudut pandang pembeli, masing-masing alat pemasaran harus 

dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi pelanggan dan harus 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 

Sementara itu, untuk pemasaran jasa diperlukan bauran pemasaran 

yang diperluas dengan penambahan unsur yang telah berkembang. 

Pemasaran jasa dikatakan sebagai salah satu bentuk produk yang berarti 

setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari satu pihak ke pihak 

lainnya dan bersifat tidak berwujud. Sedangkan alat pemasaran tersebut 

Menurut Kotler dan Keller (2008:4) dikenal dengan istilah “4P” dan 

dikembangkan menjadi “7P” yang dipakai sangat tepat untuk pemasaran 

jasa. Tetapi untuk penelitian ini,. Penulis hanya mengambil beberapa 

variabel saja yaitu : produk, harga, promosi, dan people (orang) 

didefinisikan sebagai berikut: 

1) Produk (product) 

Definisi produk menurut Philip Kotler adalah : “A product is a 

thing that can be offered to a market to satisfy a want or need”. Produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. Produk dapat 

berupa sub kategori yang menjelaskan dua jenis seperti barang dan jasa 

yang ditujukan kepada target pasar. 

Produk jasa menurut Kotler (2000:428) merupakan suatu kinerja 

penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari 
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pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam 

proses mengkonsumsi jasa tersebut. Sesungguhnya pelanggan tidak 

membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat dan nilai dari sesuatu 

yang ditawarkan.’Apa yang ditawarkan’ menunjukkan sejumlah 

manfaat yang dapat pelanggan dapatkan dari pembelian suatu barang 

atau jasa, sedangkan sesuatu yang ditawarkan itu sendiri dapat dibagi 

menjadi empat kategori yaitu : 

a. Barang nyata 

b. Barang nyata disertai jasa 

c. Jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan, dan 

d. Murni jasa 

2) Harga (price) 

Definisi harga menurut Philip Kotler adalah : “Price is the 

amount of money charged for a product or service”. Harga adalah 

sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh 

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. 

Harga merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel di mana 

suatu harga akan stabil dalam jangka waktu tertentu tetapi dalam 

seketika harga dapat meningkat atau menurun yang terdapat pada 

pendapatan dari hasi penjualan. 

3) Promosi (promotion) 

Definisi promosi menurut Kotler adalah : “Promotion includes 

all the activities the company undertakes to communicate and promote 
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its product the target market”. Promosi adalah semua kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan 

produknya kepada pasar sasaran.  

Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam 

aplikasinya menggunakan teknik, dibawah pengendalian 

penjual/produsen, yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif 

yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual/produsen, 

baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi 

pembelian. Tujuan kegiatan promosi antara lain : 

a. Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru 

b. Mengkomunikasikan produk baru 

c. Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah 

dikenal secara luas 

d. Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan 

kualitas produk 

e. Mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan 

produk 

f. Memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu 

produk.  

4) Tempat/distribusi (place) 

Definisi menurut Philip Kotler mengenai distribusi adalah : 

“The various the company undertakes to make the product 

accessible and available to target customer”. Tempat merupakan 
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berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat 

produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. 

Distrubusi memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu 

perusahaan guna memastikan produknya. Hal ini dikarenakan tujuan 

dari distribusi adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 

dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. 

5) People (orang) 

Bila sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam 

bauran pemasaran. Bila produksi dapat dipisahkan dengan konsumsi, 

sebagaimana dijumpai dalam kebanyakan kasus pemasaran barang 

manufaktur, pihak manajemen biasanya dapat mengurangi pengaruh 

langsung sumber daya manusia  terhadap output akhir yang diterima 

pelanggan. Oleh sebab itu, bagaimana sebuah produk dibuat 

umumnya bukanlah faktor penting bagi pembeli mobil tersebut. 

Konsumen tidak terlalu memusingkan apakah karyawan produksi  

berpakaian acak-acakan, berbahasa kasar ditempat kerja atau datang 

terlambat ditempat kerjanya. (Tjiptono, 2005:32) 

6) Physical Evidence (Bukti fisik) 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pada 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum 

mengkonsumsinya. Ini menyebabkan resiko yang dipersepsikan 

konsumen dalam keputusan pembelian semakin besar. Oleh sebab itu 

salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran adalah upaya 
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mengurangi tingkat resiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti 

fisik dari karakteristik jasa. Bukti fisik ini bisa dalam berbagai 

bentuk, misalnya brosur paket liburan yang atraktif dan memuat foto 

lokasi liburan dan tempat menginap; penampilan staf yang rapi dan 

sopan, seragam yang mencerminkan kompetensi mereka, dekorasi 

internal dan eksternal bangunan yang atraktif. (Tjiptono, 2005:32) 

7) Process (Proses) 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi 

konsumen high countact services, yang sering kali juga berperan 

sebagai co-producer jasa bersangkutan. Pelanggan restoran, 

misalnya, sangat terpengaruh oleh cara staf dalam melayani mereka 

dan lamanya menunggu selama proses produksi. Berbagai isu 

muncul sehubungan dengan batas antara produsen dan konsumen 

dalam hal alokasi fungsi-fungsi produksi. Misalnya, sebuah restoran 

bisa mengharuskan para pelanggannya untuk mengambil 

makanannya sendiri dari counter tertentu atau menaruh piring dan 

alat-alat makan yang sudah mereka pakai ditempat khusus. Dalam 

bisnis jasa, manajemen pemasaran dan manajemen operasi terkait 

erat dan sulit dibedakan dengan tegas. 

Makna layanan pelanggan berbeda antara organisasi. Dalam 

sektor jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total 

jasa yang dieprsepsikan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, tanggung 

jawab atas unsur bauran pemasaran ini tidak bisa diisolasi hanya 
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pada depertemen layanan pelanggan tetatpi menjadi perhatian semua 

personil produksi, baik yang diperkerjakan organisasi jasa maupun 

oleh pemasok. Manajemen kualitas jasa yang ditawarkan kepada 

pelanggan berkiatan erat dengan kebijakan desain produk dan 

personalia.  

5. Merek 

Kotler & Keller (2009:258) mendefinisikan merek sebagai nama, 

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau 

kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. 

Sementara McDonald dan Keegan (1995: 42) menyatakan merek adalah 

suatu identitas yang mengkomunikasikan suatu janji dari manfaat yang 

diberikan suatu produk. 

Pemasaran dengan segala aktivitasnya, telah menyentuh dan 

mengakrapkan konsumen dengan nama-nama merek yang ditawarkan 

perusahaan. Merek tersebut menurut Lamb et.al. (2005:421) dapat berupa : 

a. Nama merek (Brand Name) 

Bagian dari merek yang dapat diucapkan yang terdiri dari kata-kata, 

harga, huruf dan angka-angka contoh Crest, Coors dan Gillettte. 

b. Tanda Merek (Brand Merk) 

Elemen-elemen dari merek merupakan bagian dari merek yang tidak 

dapat diucapkan tetapi ditunjukan dalam bentuk sebuah symbol, 
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desain/rancangan, warna atau huruf yang berbeda dari yang lain. 

Contoh gambar buaya pada produk pakaian. 

c. Ekuitas merek (Brand Equity) 

Menunjukkan nilai dari perusahaan dan nama merek. 

d. Merek Utama (Master Brand) 

Suatu merek yang sedemikian dominan dalam pikiran konsumen 

sehingga mereka berfikir tentang itu secara cepat suatu kategori 

produk, kegunaan atribut atau manfaat bagi konsumen disebutkan. 

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda 

dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam 

menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai 

pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand 

loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari 

pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. Merek dapat 

dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini : 

1. Contoh brand name (nama) : nintendo, aqua, bata, rinso, kfc, acer, 

windows, toyota, zyrex, sugus, gery, bagus, mister baso, gucci, 

c59, dan lain sebagainya. 

2. Contoh mark (simbol) : gambar atau simbol sayap pada motor 

honda, gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada 

california fried chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada 

brand orang tua (ot) dan kentucky friend chicken (kfc), simbol 
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bulatan hijau pada sony ericsson, dan masih banyak contoh-

contoh lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. 

3. Contoh trade character (karakter dagang) : ronald mcdonald pada 

restoran mcdonalds, si domar pada indomaret, burung dan kucing 

pada produk makanan gery, dan lain sebagainya. 

A. Jenis-Jenis Dan Macam-Macam Merek 

1. Manufacturer Brand 

Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau 

jasa. Contohnya seperti soffel, capilanos, ultraflu, so klin, philips, 

tessa, benq, faster, nintendo wii, vit, vitacharm, vitacimin, dan lain-

lain. 

2. Private Brand 

Merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor 

atau pedagang dari produk atau jasa seperti zyrex ubud yang menjual 

laptop cloud everex, hipermarket giant yang menjual kapas merek 

giant, carrefour yang menjual produk elektrinik dengan merek 

bluesky, supermarket hero yang menjual gula dengan merek hero, 

dan lain sebagainya. 

Ada juga produk generik yang merupakan produk barang 

atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas 

yang membedakan dengan produk lain baik dari produsen maupun 

pedagang. Contoh seperti sayur-mayur, minyak goreng curah, abu 
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gosok, buah-buahan, gula pasir curah, bunga, tanaman, dan lain 

sebagainya. 

B. Strategi Merek / Merk (Brand Strategies) 

Produsen, distributor atau pedagang pengecer dapat melakukan 

strategi merek sebagai berikut di bawah ini : 

1. Individual Branding / Merek Individu 

Individual branding adalah memberi merek berbeda pada 

produk baru seperti pada deterjen surf dan rinso dari unilever untuk 

membidik segmen pasar yang berbeda seperti halnya pada wings yang 

memproduksi deterjen merek so klin dan daia untuk segmen pasar 

yang beda. 

2. Family Branding / Merek Keluarga 

Family branding adalah memberi merek yang sama pada 

beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada 

dan dikenal mesyarakat. Contoh family branding yakni seperti merek 

gery yang merupakan grup dari garuda food yang mengeluarkan 

banyak produk berbeda dengan merek utama gery seperti gery saluut, 

gery soes, gery toya toya, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya 

yaitu seperti motor suzuki yang mengeluarkan varian motor suzuki 

smash, suzuki sky wave, suzuki spin, suzuki thunder, suzuki arashi, 

suzuki shodun ,suzuki satria, dan lain-lain. 
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6. Brand Switching (Perpindahan Merek) 

Loyalitas merek adalah kesetiaan terhadap merek tertentu dimana 

mewakili karakteristik yang diinginkan konsumen yang hanya akan 

membeli produk merek tersebut dari pada melakukan perpindahan merek 

(Lin et al, 2000:112). Pembelian ulang ke perpindahan merek diklarifikasi 

menjadi beberapa kelompok meliputi: 

a. Potential Switcher 

Kelompok ini terdiri dari seluruh pelanggan yang loyal terhadap suatu 

produk namun ada potensi untuk dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor untuk perpindahan merek. 

b. Repeat Buyer 

Kelompok pembeli yang membuat pilihan produk untuk sama untuk 

pada waktu yang lalu, waktu sekarang dan waktu untuk asa datang. 

c. Brand Switcher 

Kelompok ini terdiri dari sebagian pembeli yang akan berpindah 

merek setidaknya satu kali ketika merek membuat pilihan merek 

untuk pembelian sekarang atau dimasa yang akan datang. 

Brand switching adalah saat dimana seorang pelanggan atau 

sekelompok pelanggan berpindah kesetiaan dari satu merek sebuah produk 

tertentu ke merek produk lainnya. Definisi dari brand switching lainnya 

adalah perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan untuk setiap 

waktu penggunaan, tingkat brand switching ini juga menunjukkan sejauh 

mana sebuah merek memiliki pelanggan yang loyal.  
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Menurut Simamora (2004:22) dapat dijelaskan bahwa konsumen 

yang sering kali melakukan peralihan merek (brand switching) dalam 

pembeliannya termasuk dalam tipe perilaku pembelian yang mencari 

keragaman (variety seeking buying behavior). Kotler dan Amstrong 

(2001:222) menjelaskan bahwa pelanggan menjalankan perilaku membeli 

yang mencari variasi (variety seeking buying behavior) dalam situasi yang 

bercirikan rendahnya keterlibatan konsumen namun perbedaan merek 

dianggap cukup berarti sehingga konsumen seringkali megganti merek. 

Peralihan merek (brand Switching) ditandai dengan adanya 

perbedaan signifikan antar merek. Konsumen dalam hal ini tidak 

mengetahui banyak mengenai kategori produk yang ada. Para pemasar 

dengan demikian perlu mendiferensiasikan keistimewaan mereknya untuk 

menjelaskan merek tersebut. Peralihan merek (brand switching) juga 

ditandai dengan keterlibatan yang rendah (low involvement). perbedaan 

merek dianggap cukup berarti sehingga konsumen seringkali megganti 

merek. 

Peralihan merek (brand Switching) ditandai dengan adanya 

perbedaan signifikan antar merek. Konsumen dalam hal ini tidak 

mengetahui banyak mengenai kategori produk yang ada. Para pemasar 

dengan demikian perlu mendiferensiasikan keistimewaan mereknya untuk 

menjelaskan merek tersebut. Peralihan merek (brand switching) juga 

ditandai dengan keterlibatan yang rendah (low involvement).  
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A. Faktor-faktor yang mempengaruhi brand switching 

Menurut Rangkuti (2002:61) Tingkat loyalitas yang paling 

dasar adalah pembeli tidak loyal atau tertarik pada merek-merek 

apapun yang ditawarkan. Disebut konsumen Switcher atau Price 

Buyer (Konsumen lebih memperhatikan harga didalam melakukan 

pembelian). Berdasarkan definisi tersebut, ciri yang paling nampak 

dari jenis pelanggan ini adalah konsumen membeli sesuatu produk 

karena harganya murah. Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk 

memindahkan pembeliannya dari suatu merek ke merek lain lagi 

mengindikasikan konsumen sebagai pembeli yang sama sekali tidak 

loyal. 

Menurut Aaker (1996:23) There is a risk that loyal 

coustomers can be enticed away by a competitor if the performance of 

the product or service is not improved. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat resiko dimana pelanggan 

yang loyal akan bisa dipengaruhi pesaing jika penampilan produk atau 

layanannya tidak diperbaiki, karena mungkin saja konsumen 

memindahkan pembeliannya kemerek lain yang menawarkan berbagai 

manfaat yang cukup besar sebagai kompensasinya. 

Menurut Aaker (1996:22) Active management requires efforts 

to avoid distribution gaps or out-of-stocks that might precipitate a 

decision to switch brand. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa tindakan manajemen lebih suka menghendaki usaha-
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usaha untuk menghindarkan celah distribusi yang mungkin dapat 

mempercepat konsumen memutuskan untuk berpindah-pindah merek 

(brand switching). 

Sedangkan menurut Chatrin dan Karlina (2007:13), 

munculnya perilaku brand switching dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Price 

Penetapan harga merupakan suatu alasan yang menyebabkan 

konsumen pindah kemerek yang lain, yang terdiri dari harga 

perbandingan, biaya, pembebanan, denda dan kesepakatan harga 

promosi. 

2. Sales Promotion 

Sales promotion adalah suatu cara untuk mempengaruhi konsumen 

agar langsung membeli barang dengan merek tertentu, sehingga 

dengan adanya sales promotion yang baik akan mempengaruhi 

konsumen dalam berpindah merek. 

3. Munculnya Produk-Produk Baru 

Munculnya pesaing-pesaing baru memang menjadi salah satu 

penyebab terjadinya brand switching. 

4. Kualitas 

Perilaku brand switching  juga dipengaruhi oleh persepsi kualitas 

konsumen. Kualitas yang lebih baik yang ditawarkan suatu produk 
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baru atau lain dapat mempengaruhi konsumen untuk berpindah dari 

suatu produk yang satu ke produk yang lain. 

7. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Sutisna (2003:4) bahwa terdapat 2 alasan mengapa 

perilaku konsumen perlu dipelajari yaitu: 

1) Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan 

pemasaran yang tepat dan efisien. 

2) Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak produk yang ditawarkan dari pada permintaan. Kelebihan 

penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau 

tidak dikonsumsi oleh konsumen. 

Sedangkan Swasta dan Handoko (2000:10) menyatakan bahwa 

perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu dan secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentu 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

Adapun menurut Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001:188) 

perilaku konsumen merupakan proses seorang pelanggan dalam 

membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang 

barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. 
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8. Proses Pengambilan Keputusan 

Kotler dan Keller (2007a:214) menjelaskan bahwa proses 

pengambilan keputusan merupakan proses psikologis dasar yang 

memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen 

secara aktual mengambil keputusan pembelian. Titik awal untuk 

memahami perilaku konsumen adalah model rangsangan-tanggapan. 

Pemasar bertugas untuk memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara datangnya rangsangan luar dan keputusan pembelian 

akhir. Empat proses psikologis penting motivasi, persepsi, pembelajaran 

dan memori secara fundamental turut mempengaruhi tanggapan konsumen 

terhadap berbagai rangsangan pemasaran.  

Gambar 2.1 

Proses Pengambilan Keputusan 
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mengukur kecenderungan pelanggan untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu terhadap produk secara keseluruhan. Para ahli telah merumuskan 

proses pengambilan keputusan model lima tahap, meliputi: 

a) Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai saat pembeli 

mengenali masalah atau kebutuhan, yang dipicu oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Rangsangan internal misalnya dorongan 

memenuhi rasa lapar, haus dan seks yang mencapai ambang batas 

tertentu. Sedangkan rangsangan eksternal misalnya seseorang 

melewati toko kue dan melihat roti yang segar dan hangat sehingga 

terangsang rasa laparnya.  

b)  Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya 

akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Sumber 

informasi konsumen yaitu: 

  - Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

  - Sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, kemasan dan penjualan. 

  - Sumber publik: media massa dan organisasi penilai konsumen. 

  - Sumber pengalaman: penanganan, pemeriksaan dan menggunakan  

    produk. 

c) Evaluasi alternatif. Konsumen memiliki sikap beragam dalam 

memandang atribut yang relevan dan penting menurut manfaat yang 

mereka cari. Kumpulan keyakinan atas merek tertentu membentuk 

citra merek, yang disaring melalui dampak persepsi selektif, distorsi 

selektif dan ingatan selektif. 
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d) Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen 

membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. Faktor sikap orang lain dan situasi yang tidak 

dapat diantisipasi yang dapat mengubah niat pembelian termasuk 

faktor-faktor penghambat pembelian. Dalam melaksanakan niat 

pembelian, konsumen dapat membuat lima sub-keputusan 

pembelian, yaitu: keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan 

kuantitas, keputusan waktu dan keputusan metode pembayaran.  

e) Perilaku pasca pembelian. Para pemasar harus memantau kepuasan 

pasca pembelian, tindakan pasca pembelian dan pemakaian produk 

pasca pembelian, yang tujuan utamanya adalah agar konsumen 

melakukan pembelian ulang. 

C. Kerangka Berpikir 

Sehubungan dengan teori yang diuraikan, maka dapat dikemukakan 

mengenai kerangka berpikir sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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Sumber: Tjiptono (2005:32) 
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Berdasarkan gambar 2.2 dapat diketahui alur pemikiran dari 

penelitian yang akan dilakukan, dari kerangka pikir di atas dapat diketahui 

sejauh mana pengaruh dan besar pengaruh masing-masing variabel produk, 

harga, promosi, saluran distribusi, dan proses terhadap keputusan brand 

switching pada kartu seluler. Dengan demikian terjadinya perubahan 

keputusan brand switching pada kartu seluler dalam penelitian ini hanya 

ditinjau dari perubahan yang terjadi pada variabel produk, harga, promosi, 

saluran distribusi, dan proses. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi 

dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis yaitu: 

a. Variabel produk, harga, promosi, saluran distribusi, dan proses 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan brand switching pada kartu 

seluler. 

b. Variabel harga berpengaruh dominan terhadap keputusan brand switching 

pada kartu seluler. 

 


