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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perilaku perpindahan merek atau brand switching yang dilakukan oleh 

seorang konsumen dapat mencerminkan upaya yang dilakukan konsumen dalam 

melakukan pergantian dari merek produk yang biasa dikonsumsi dengan produk 

merek lain yang sejenis. Tingkat brand switching ini juga menunjukkan sejauh 

mana sebuah merek memiliki pelanggan yang loyal terhadap produk yang 

ditawarkan. Perpindahan merek (brand Switching) ditandai dengan adanya 

perbedaan signifikan antar merek yang mampu memberikan jaminan kepuasan 

kepada pelanggan sehingga upaya pelanggan untuk mencari merek atau produk 

yang sesuai dengan harapannya kemungkinan besar tidak akan dilakukan lagi. 

Berbagai jenis merek yang ditawarkan oleh perusahaan dalam rangka 

meningkatkan keinginan konsumen memberikan kesempatan yang lebih luas ke 

pada konsumen untuk mencoba produk dan merek yang ditawarkan oleh 

konsumen. Keberadaan berbagai jenis merek memberikan dukungan atas upaya 

konsumen untuk mendapatkan manfaat secara maksimal dari produk yang 

ditawarakan oleh perusahaan. Beragamnya produk dan merek telah 

mengakibatkan konsumen sedikit banyak mempunyai keinginan untuk berpindah 

ke merek lain. Konsumen dalam hal ini tidak mengetahui banyak mengenai 

kategori produk yang ada, sehingga produk yang digunakan merupakan produk 

yang terbaik dan sesuai dengan harapan.  
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Perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen selalu mendapatkan 

perhatian dari perusahaan dalam upaya untuk memaksimalkan jumlah pendapatan 

dan upaya pengembangan usaha yang akan dilakukan dalam menghadapi 

persiangan usaha yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat secara 

langsung akan memunculkan beragam produk baik barang maupun jasa yang 

ditawarkan dalam berbagai merek oleh perusahaan. Kondisi ini menjadi 

pertimbangan konsumen untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai 

dengan harapan dan meningkatkan keinginan konsumen untuk mencoba produk 

tersebut dalam berbagai merek. Kenyataan ini menjadikan perusahaan selalu 

berupaya menawarkan produk yang terbaik sehingga dapat meminimalkan 

perilaku konsumen yang akan melakukan perpindahan merek ke produk lain yang 

sejenis. (Yoestini, 2012) 

Fenomena perpindahan merek yang terjadi di kalangan masyarakat sangat 

penting untuk diteliti, dikarenakan dapat menjadi suatu peluang yang besar bagi 

pemasar agar dapat bersaing dengan merek-merek yang telah lama berdiri. 

Perpindahan merek (brand switching) pada saat customer atau pelanggan 

berpindah kesetiaan merek dari suatu produk ke merek produk lain sehingga 

kegiatan perpindahan merek yang dilakukan konsumen memberikan dukungan 

untuk mendapatkan produk yang terbaik dan sesuai dengan harapan atau 

keinginan konsumen (Gunawan, 2012). 

Pada dasarnya perpindahan merek juga merupakan pola pembelian yang 

dikarakteristikkan dengan perubahan atau pergantian dari suatu merek ke merek 

lain. Perpindahan merek dapat muncul karena adanya kebutuhan mencari variasi 
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dan keputusan konsumen untuk berpindah merek tidak hanya dipengaruhi oleh 

kebutuhan mencari variasi, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

strategi keputusan, ketidakpuasan terhadap merek sebelumnya, dan strategi 

pemecahan masalah. Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut menjadikan 

konsumen melakukan perpindahan merek yang bertujuan untuk mewujudkan 

keinginan untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan harapan 

(Setyaningrum, 2007). 

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan karena kepuasan konsumen mempunyai konstribusi yang besar 

terhadap aspek-aspek penting dalam perusahaan. Pelanggan mempunyai pilihan, 

jika mereka tidak puas atau tidak menyukai apa yang ditawarkan perusahaan, 

mereka dapat pergi atau beralih ke produk lain. Perusahaan harus mewaspadai 

tingkat kepuasan yang cukup, karena dengan semakin menurunnya kepuasan 

konsumen, maka keinginan konsumen untuk berpindah merek akan semakin 

tinggi (Solicha, 2008). 

Ketidakpuasan konsumen merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

perpindahan merek karena pelanggan yang tidak puas akan mencari informasi 

pilihan produk merek lain, dan mungkin akan berhenti membeli produk atau 

mempengaruhi orang lain untuk tidak membeli produk tersebut. Ketidakpuasan 

konsumen ini terjadi sebagai akibat dari produk atau merek yang digunakan 

sebelumnya tidak sesuai dengan keinginan atau harapan konsumen (Suharseno, 

2013). 
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Pada penelitian ini lebih ditekankan pada alasan mengapa pelanggan 

memilih melakukan perilaku perpindahan merek dari Blackberry ke Samsung, 

karena melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini banyak orang yang 

mudah dalam melakukan perilaku perpindahan merek baik dari segi pelanggan 

yang loyal sekalipun. Seperti halnya banyak pelanggan yang dulunya 

menggunakan handphone merek Blackberry, namun kini beralih ke merek 

Samsung. Upaya konsumen untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dan tidak 

dirasakan oleh konsumen sebelumnya menjadi pertimbangan untuk melakukan 

perpindahan ke merek Samsung.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketidakpusan pelanggan Blackberry dan Samsung? 

2. Bagaimana kebutuhan pencarian variasi Blackberry dan Samsung? 

3. Bagaimana keputusan perpindahan merek Blackberry ke Samsung? 

4. Apakah ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan pencarian variasi 

berpengaruh terhadap keputusan perpindahan merek (brand switching) 

dari Blackberry ke Samsung? 

5. Diantara variabel ketidakpusan pelanggan dan kebutuhan pencarian 

variasi, variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

perpindahan merek (brand switching) dari Blackberry ke Samsung 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah di atas yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan ketidakpuasan pelanggan Blackberry dan Samsung. 

2. Untuk mendeskripsikan kebutuhan pencarian variasi Blackberry dan Samsung. 

3. Untuk mendeskripsikan perpindahan merek dari Blackberry ke Samsung. 

4. Untuk menguji pengaruh ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan 

pencarian variasi terhadap keputusan perpindahan merek (brand 

switching) dari Blackberry ke Samsung. 

5. Untuk menguji diantara ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan 

pencarian variasi, yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

perpindahan merek (brand switching) dari Blackberry ke Samsung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketidakpuasan pelanggan Blackberry dan Samsung. 

2. Untuk mengetahui kebutuhan pencarian variasi Blackberry dan Samsung. 

3. Untuk mengetahui perpindahan merek dari Blackberry ke Samsung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan 

pencarian variasi terhadap keputusan perpindahan merek (brand 

switching) dari Blackberry ke Samsung. 

5. Untuk mengetahui diantara ketidakpuasan pelanggan dan kebutuhan 

pencarian variasi, yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

perpindahan merek (brand switching) dari Blackberry ke Samsung. 


