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Abstract
To purpose is : (1) To determine the effect of product attributes on brand image, (2) To
determine the effect of dissatisfaction on brand image, (3) To determine the effect of product
attributes on brand shift, (4) To determine the effect of dissatisfaction on brand shift, ( 5) To
determine the effect of brand image on brand movement
This type of research is quantitative research, the population in this study is 100 motorbike
users A who switch to motorbikes B. The sample used is 100 motorbike users A who use
motorbikes B. The sampling method used was accidental sampling with the Arikunto
formula. Data collection using a questionnaire. The analysis method used is multiple
regression supported by the t-test.
The results of the analysis show that product attributes have a significant positive effect on
brand image, consumer dissatisfaction has a significant positive effect on brand image,
product attributes have a significant positive effect on brand transfer, consumer
dissatisfaction has a significant positive effect on brand transfer, brand image has a
significant positive effect on brand transfer, attributes The product has a significant positive
effect on brand movement through brand image as an intervening variable, consumer
dissatisfaction has a significant positive effect on brand movement through brand image as an
intervening variable.
Keywords : Product attributes, dissatisfaction, Brand shift, and brand image.
PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi seperti
sekarang ini peluang bagi para perusahaan
otomotif untuk mengeluarkan transportasitransportasi yang menarik dari segi bentuk
dan kenyamanan untuk digunakan
konsumen. Berbagai jenis barang dengan
ratusan merek memadati pasar Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
yang semakin beragam jenisnya. seiring
dengan perkembangan jaman maka
semakin banyak pula merek-merek yang
menghasilkan produk yang sama. Dengan
banyaknya merek yang ada, hal itu dapat
menyebabkan konsumen berpindah dari
satu merek ke merek lainnya. Menurut
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Kotler dan Amstrong (2012) bahwa atribut
produk adalah pengembangan suatu
produk atau jasa yang melibatkan
pendefinisian
manfaat
yang
akan
ditawarkan produk atau jasa tersebut.
Atribut produk memiliki pengaruh yang
besar terhadap reaksi konsumen atas suatu
produk dan atribut produk merupakan
stimulus bagi pembentukan perilaku
konsumen.
Pengambilan
keputusan
perpindahan merek yang dilakukan
konsumen dapat terjadi juga karena adanya
ketidakpuasan yang diterima konsumen
setelah
melakukan
pembelian
dan
pemakaian produk tersebut. Perilaku
perpindahan merek yang dilakukan oleh
konsumen karena alasan-alasan tertentu
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atau dapat diartikan juga sebagai
kerentanan konsumen untuk berpindah ke
merek lain (Dharmmesta, 2009). Selain
ketidakpuasan konsumen dan atribut
produk, perpindahan merek juga dapat
dipengaruhi oleh citra merek (brand
image). Menurut Kotler (dalam Krystia :
2012) Citra Merek adalah persepsi
konsumen terhadap perusahaan atau
produknya. Oleh karena dalam penelitian
ini terdapat beberapa variabel yang akan
digunakan
yaitu
atribut
produk,
ketidakpuasan konsumen dan brand image
sebagai variabel intervening yang dapat
berpengaruh
terhadap
keputusan
perpindahan merek sebagai variabel pada
sepeda motor merk A ke merk B. Ketiga
faktor tersebut berpengaruh terhadap
perpindahan merek.

Pengaruh ketidakpuasan konsumen
terhadap brand image
Kepuasan konsumen bergantung pada
anggapan
kinerja
produk
dalam
menyerahkan nilai relatif terhadap harapan
pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai
bahkan melebihi harapan, pembeli merasa
puas. Sehingga ketidakpuasan konsumen
timbul apabila hasil tidak memenuhi
harapan konsumen (Daryanto, 2011:115).
ketidakpuasan konsumen merupakan salah
satu
faktor
penyebab
terjadinya
perpindahan merek, pelanggan tidak puas
dan mencari informasi produk lain dan
mungkin berhenti membeli produk atau
mempengaruhi orang lain untuk tidak
membeli (Kotler & Keller 2008 dalam
Indarwati dan Untarini 2017). Kotler dan
Keller (2012:768) mendefinisikan Citra
merek (Brand Image) sebagai sekumpulan
persepsi dan kepercayaan yang dimiliki
oleh pelanggan terhadap suatu brand yang
direfleksikan melalui asosiasi-asosiasi
yang ada dalam ingatan pelanggan.
Oleh karena itu, ketidakpuasan konsumen
akan timbul apabila hasil tidak memenuhi
harapan, pelanggan yang tidak puas akan
mencari
informasi pilihan merk lain
sehingga dengan hal tersebut sebuah
perusahaan akan memperkuat citra untuk
mempertahankan pelanggannya atau untuk
perusahaan lain akan menggunakan citra
untuk menarik pelanggan tersebut.
berdasarkan penjelasan diatas hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut.
H2
:
Ketidakpuasan
konsumen
berpengaruh positif terhadap brand
image
pada kasus perpindahan
penggunaan sepeda motor merk A ke
merk B.

KAJIAN PUSTAKA
Pengaruh atribut produk terhadap
brand image
Menurut Kotler dan Amstrong (2012)
bahwa
atribut
produk
adalah
pengembangan suatu produk atau jasa
yang melibatkan pendefinisian manfaat
yang akan ditawarkan produk atau jasa
tersebut. Kotler dan Keller (2012:768)
mendefinisikan Citra merek (Brand Image)
sebagai
sekumpulan
persepsi
dan
kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan
terhadap suatu brand yang direfleksikan
melalui asosiasi-asosiasi yang ada dalam
ingatan pelanggan. Oleh karena itu, atribut
produk juga berpengaruh terhadap brand
image karena Salah satu faktor pembentuk
brand image adalah keunggulan produk,
di mana produk tersebut unggul dalam
persaingan. Karena keunggulan kualitas
(model dan kenyamanan) dan ciri khas
itulah yang menyebabkan suatu produk
mempunyai daya tarik tersendiri bagi
konsumen.
berdasarkan penjelasan diatas hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut.
H1 : Atribut produk berpengaruh
positif terhadap brand image pada
kasus perpindahan penggunaan sepeda
motor merk A ke merk B .

Pengaruh atribut produk terhadap
keputusan perpindahan merek
Menurut Kotler dan Amstrong (2012)
bahwa
atribut
produk
adalah
pengembangan suatu produk atau jasa
yang melibatkan pendefinisian manfaat
yang akan ditawarkan produk atau jasa
tersebut. Banyaknya produk sejenis
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dengan
berbagai
pilihan
merek
memungkinkan
konsumen
untuk
melakukan perpindahan merek. Peter dan
Olson (2014;522) mengungkapkan bahwa
perpindahan merek adalah pola pembelian
yang dikarakteristikan dengan perubahan
atau pergantian dari satu merek ke merek
lain. Penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Yoni Servika Wijaya (2014) hasil
penelitian menunjukkan bahwa atribut
produk berpengaruh signifikan baik secara
bersama - sama maupun parsial terhadap
keputusan
perpindahan
merek.
Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut.
H3 : Atribut produk berpengaruh
positif terhadap perpindahan merek
pada kasus perpindahan penggunaan
sepeda motor merk A ke merk B.

perpindahan penggunaan sepeda motor
merk A ke merk B.
Pengaruh brand image terhadap
keputusan perpindahan merek
Kotler
dan
Keller
(2012:768)
mendefinisikan Citra merek (Brand Image)
sebagai
sekumpulan
persepsi
dan
kepercayaan yang dimiliki oleh pelanggan
terhadap suatu brand yang direfleksikan
melalui asosiasi-asosiasi yang ada dalam
ingatan pelanggan. Perilaku perpindahan
merek
dapat
terjadi
dikarenakan
beragamnya produk di pasaran sehingga
menyebabkan adanya perilaku memilih
produk yang sesuai dengan kebutuhan
atau karena terjadi masalah dengan produk
yang sudah dibeli, maka konsumen
kemudian beralih ke merek lain. Peter dan
Olson (2014;522) mengungkapkan bahwa
perpindahan merek adalah pola pembelian
yang dikarakteristikan dengan perubahan
atau pergantian dari satu merek ke merek
lain. Penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Fauzan Musabbih (2016) Citra merek
berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan perpindahan merek obat masuk
angin Antangin ke obat masuk angin
merek lain.
Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut.
H5 : Brand image berpengaruh positif
terhadap perpindahan merek pada
kasus perpindahan penggunaan sepeda
motor merk A ke merk B.

Pengaruh
ketidakpuasan
terhadap
keputusan perpindahan merek
Setiap konsumen melakukan pembelian
mempunyai harapan tertentu terhadap
produk yang ia gunakan dan kepuasan
merupakan hasil yang diharapkan.
Kepuasan konsumen bergantung pada
anggapan
kinerja
produk
dalam
menyerahkan nilai relatif terhadap harapan
pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai
bahkan melebihi harapan, pembeli merasa
puas. Perpindahan merek dapat muncul
karena adanya kebutuhan mencari variasi.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Teguh Suharseno (2013) menunjukkan
bahwa ketidakpuasan konsumen dan
karakteristik kategori produk berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
pengambilan keputusan konsumen atas
perpindahan merek produk ponsel, serta
kebutuhan untuk variasi dapat memoderasi
pengaruh ketidakpuasan konsumen dan
karakteristik produk kategori terhadap
keputusan perpindahan merek produk
ponsel.
Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis
dapat dirumuskan sebagai berikut.
H4
:
ketidakpuasan
konsumen
berpengaruh
positif
terhadap
perpindahan
merek
pada
kasus

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis
penelitian kuantitatif yang bermaksud
menggambarkan objek tertentu yang
memiliki hubungan atau dipengaruhi
faktor lain dan penarikan kesimpulan pada
angka yang diolah secara statistik
(Wiyono, 2011), jumlah sampel minimal
adalah 100 orang. Hal ini sesuai pendapat
Arikunto, (2001 :231) menyatakan bahwa
untuk penelitian jenis survey dengan
populasi yang tidak diketahui, maka
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jumlah sampel minimal 100 responden,
dengan jumlah 100 sampel diharapkan
sudah representatatif, Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Accidental Sampling. Untuk
menguji kualitas data diperlukan uji
validitas dan reliabilitas. Dikatakan data
tersebut valid jika r hitung > r tabel dan
nilai tersebut positif, dimana dalam
penelitian ini r tabelnya adalah 0,1966 dan
dikatakan reliabel jika nilai Cronbach
Alpha > 0,60. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik regresi berganda yang didukung
dengan uji T, uji analisis jalur (Path
Analys) dan uji asumsi klasik, diantaranya
diperlukan beberapa uji, yaitu uji
normalitas, dikatakan normal jika nilai
signifikansi <0,05. Uji multikolinearitas,
dikatakan tidak terjadi multikolinearitas
jika nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤
10 maka model regresi tersebut bebas dari
multikolonieritas. Uji heteroskedastisitas,
dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas
jika signifikansi hasil korelasi lebih besar
dari 0,05 (5%), berarti mengandung
homoskedastisitas
atau
tidak
ada
heterokedastisitas dengan bantuan aplikasi
SPSS 18.0 for windows, dan data telah
lolos dari uji asumsi klasik tersebut.

Pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan dengan memberikan kuisioner
secara langsung kepada responden di
dalam penelitian ini yaitu pengguna sepeda
motor merk A yang berpindah ke merk B.
Jumlah responden dalam penelitian ini
berjumlah 100 orang, dimana responden
yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah
61 orang (61%) dan responden perempuan
berjumlah 39 orang (39%).
Identitas responden dilihat berdasarkan
umur dapat dilihat pada tabel 2 berikut
Tabel 2
Deskriptif Berdasarkan Umur
No
1
2

Usia
< 20
tahun
> 21
tahun
Total

Frekuensi
35

Presentase
35%

65

65%

100

100%

Berdasarkan tabel 2 di atas tampak bahwa
sebagian besar responden penelitian ini
berumur antara > 21tahun dengan
presentase sebesar 65%
Identitas responden berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada tabel 3
berikut

Hasil dan Pembahasan

Tabel 3

Gambaran Umum Responden

Deskriptif Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Identitas responden dilihat berdasarkan
jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1
berikut.
Tabel 1

2
3

Pendidikan
SMA/SMK
Sederajat
Diploma
S1

Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin

4

S2

6

6%

Total

100

100%

No
1
2

Jenis
Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Frekuensi

Presentase

61
39
100

61%
39%
100%

No
1

91

Frekuensi
23

Persentase
23%

14
57

14%
57%
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Berdasarkan tabel 3 di atas tampak bahwa
sebagian besar responden pendidikan
terakhir Strata 1 (S1) yang berjumlah 57,
dengan presentase 57%.

kedua terhadap variabel lain. Serta adanya
pengaruh
ketidakpuasan konsumen
terhadap brand image dengan sig
0,016<0,05, t hitung 2,460>1,661 dan
dengan coefficient beta 0,230 yang berarti
bahwa variabel ketidakpasan konsumen
mempunyai pengaruh terhadap variabel
lain.

Identitas responden berdasarkan pekerjaan
dapat dilihat pada tabel 4 berikut
Tabel 4

b) Regresi model 2 sebagai berikut :
Tabel 6
Hasil Uji Regresi

Deskriptif Berdasarkan Pekerjaan
No
1
2
3

4
5

Perkerjaan
Pelajar

Frekuensi
23

Presentase
23%

Pegawai Swasta

45

45%

TNI / POLRI / PNS / BUMN

17

17%

Wirausahawan

7

7%

Belum bekerja / ibu rumah
tangga

8

8%

Pelajar

23

23%

Total

100

100%

Model

1

atribut produk
.245
ketidak puasan
.306
konsumen
bren image
.281
a. Dependent Variable: perpindahan merk

Berdasarkan tabel 4 di atas tampak bahwa
sebagian besar responden berstatus
pegawai swasta yang berjumlah 45,
dengan presentase 45%.
Hasil Analisa Regresi
a) Berikut output hasil pengolahan
SPSS persamaan regresi model 1
Tabel 5
Hasil Uji Regresi
Model

1

(Constant)

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
3.517
2.329

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
T
Sig.
12.397
2.149
5.769 .000
.296
.075
.369
3.951 .000
.190
.077
.230
2.460 .016

(Constant)
atribut produk
ketidak puasan
konsumen
a. Dependent Variable: bren image

Dalam hasil uji regresi pada tabel 5 terdapat
ada pengaruh atribut produk terhadap brand
image dengan sig 0,000.0,05, t hitung
3,951>1,661 dan dengan coefficients beta
0,369 yang berarti bahwa variabel atribut
produk mempunyai pengaruh tertinggi
92

Standardiz
ed
Coefficient
s
Beta

t
1.510

Sig.
.134

.075
.074

.280
.340

3.243
4.115

.002
.000

.095

.258

2.965

.004

Dalam analisa hasil uji regresi model 2
terdapat adanya pengaruh atribut produk
terhadap perpindahan merk dengan sig
0,002<0,05, t hitung 3,243>1,661 dan
dengan coefficients beta 0,280 tertinggi
ketiga yang mempunyai pengaruh tertinggi
terhadap variabel lain. Adanya pengaruh
ketidakpuasan
konsumen
terhadap
perpindahan merk dengan t hitung
4,115<1,666 dengan sig 0,000<0,05 dan
dengan coefficients beta 0,340 tertinggi
pertama yang mempunyai pengaruh
tertinggi terhadap variabel lain.. Adanya
pengaruh
brand
image
terhadap
perpindahan merk dengan sig 0,004<0,05,
t hitung 2,965>1,666 dan dengan beta
0,258 yang mempunyai peran pengaruh
dalam mempengaruhi variabel lain.
Pengaruh tidak langsung atribut produk
terhadap
perpindahan
merk
hasil
signifikansi adalah 0,002 <0,05. Sehingga
terdapat pengaruh antar variabel brand
image terhadap perpindahan merk dan
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pengaruh tidak langsung ketidakpuasan
konsumen terhadap perpindahan merk
hasil signifikansi adalah 0,000 hal ini
membuktikan terdapat pengaruh antar
variabel brand image terhadap perpindahan
merk.

antara ketidakpuasan konsumen terhadap
brand image, karena semakin tinggi
ketidakpuasan
konsumen
dalam
menggunakan
sepeda motor semakin
berpengaruh pula terhadap brand image
dari produk sepeda motor tersebut.

ANALISIS JALUR (PATH ANALYSIS)

Hasil penelitian menunjukan bahwa
adanya pengaruh positif dan signifikan
antara atribut produk terhadap perpindahan
merk, karena semakin positif nilai atribut
produk
dari semua pengguna sepeda
motor maka semakin memikat pengguna
untuk berpindah menggunakan merk
tersebut.

Gambar 1 Analisis Jalur

Hasil penelitian menunjukan bahwa
ketidakpuasan konsumen berpengaruh
positif
dan
signifikan
terhadap
perpindahan merk karena semakin tinggi
ketidakpuasan konsumen semakin tinggi
pula konsumen melakukan perpindahan
merk karena dalam
memilih atau
menggunakan
produk
ketidakpuasan
menjadi tolak ukur bagi mereka.

SOBEL TEST
Hasil menggunakan sobel test nilai
koefisien tidak langsung antara atribut
produk terhadap perpindahan merk melalui
brand image menunjukkan bahwa nilai
koefisien pengaruh total lebih besar dari
pengaruh langsung namun hasil negatif
(2,396 > 1,661). Sedangkan hasil
perhitungan koefisien jalur tidak langsung
antara ketidakpuasan konsumen terhadap
perpindahan merk melalui brand image
menunjukkan bahwa niali koefisien
pengaruh total lebih besar dari koefisien
pengaruh langsung (1,754 > 1,661).

Hasil penelitian menunjukan bahwa
adanya pengaruh positif dan signifikan
antara brand image terhadap perpindahan
merk, semakin tinggi nilai brand image
maka semakin tinggi pula tingkat
perpindahan merk, karena brand image
memiliki pengaruh besar terhadap suatu
produk sehingga konsumen tertarik
menggunakannya.

PEMBAHASAN
Hasil perhitungan sobel test tidak
langsung antara atribut produk terhadap
perpindahan merk melalui brand image
menunjukkan bahwa dari nilai sobel test thitung lebih besar dari t-tabel. Hal ini
menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak
langsung sehingga variabel brand image
dapat menjadi intervening variabel atribut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
adanya pengaruh positif dan signifikan
antara atribut produk terhadap brand
image, karena semakin positif nilai atribut
produk dari semua pengguna sepeda motor
maka semakin meningkatkan brand image.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
adanya pengaruh positif dan signifikan
93
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yang semakin tinggi. Produsen harus lebih
mendekatkan produknya ke konsumen
yang memiliki keingingan untuk mencari
variasi produk. Hal tersebut guna
menghindari perpindahan merk karena
banyaknya konsumen yang merasa kurang
puas dengan produk yang digunakannya.

produk dalam mempengaruhi perpindahan
merk karena hasilnya positif.
Hasil perhitungan sobel test tidak
langsung antara atribut produk terhadap
perpindahan merk melalui brand image
menunjukkan bahwa dari nilai sobel test thitung lebih besar dari t-tabel. Hal ini
menunjukkan bahwa ada pengaruh tidak
langsung sehingga variabel brand image
dapat menjadi intervening variabel atribut
produk dalam mempengaruhi perpindahan
merk karena hasilnya positif.

Penilaian
konsumen
terhadap
ketidakpuasan konsumen pada produk
sepeda motor merk A terungkap bahwa
konsumen mempunyai ketidakpuasan yang
cukup tinggi. Untuk itu, perusahaan
hendaknya
meningkatkan
kepuasan
konsumen. Upaya yang sebaiknya
dilakukan perusahaan yaitu dengan
meningkatkan kualitas, desain menarik,
fitur-fitur yang canggih dan keawetan pada
mesin sepeda motor.

Kesimpulan
Hasil penelitian ini atribut produk
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap brand image, ketidakpuasan
konsumen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap brand image, atribut
produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap perpindahan merk, ketidakpuasan
konsumen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perpindahan merk,
brand image berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perpindahan merk,
atribut produk berpengaruh positif dan
signifikan terhadap perpindahan merk
melalui brand image sebagai variabel
intervening, ketidakpuasan konsumen
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap perpindahan merk melalui brand
image sebagai variabel intervening.

Perusahaan harus mampu meningkatkan
dan mempertahankan atribut produk pada
sepeda motor agar konsumen tertarik atau
puas menggunakan produk tersebut.
Bagi Peneliti :
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan
memperluas populasi untuk mengetahui
apakah konsisten terhadap penemuan ini
dan diharapkan dapat mengembangkan
penelitian ini dengan metode penelitian
lain agar diperoleh hasil yang lebih
bervariasi.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil
dari penelitian ini dapat digunakan sebagai
acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat
mengembangakan penelitian ini dengan
mempertimbangkan variabel-variabel lain
yang merupakan variabel diluar variabel
yang sudah digunakan dalam penelitian
ini.

Saran
Bagi perusahaan sepeda motor agar lebih
menjaga dan meningkatkan citra merk
(brand image) untuk mempengaruhi
masyarakat menggunakan produk atau
bertahan pada produk yang digunakan
tersebut.
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