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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Statistik Deskriptif Responden 

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden melalui google form dengan mengisi kuesioner pada 

alamat link yaitu  https://forms.gle/khZMZHZmRdx7kiB7A. Kriteria 

yang digunakan yaitu konsumen yang pernah melakukan perpindahan 

merek smartphone dari Samsung ke merek lain. Jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah 100 orang dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

Statistik deskriptif responden memberikan gambaran tentang profil  

responden mengenai jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. 

Berdasarkan pendistribusian kuesioner yang telah dilakukan, maka 

profil responden disajikan secara ringkas dalam tabel 4.1 berikut: 

     Tabel 4.1 

Profil Responden 

Keterangan Kriteria Jumlah Responden Presentase 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

35 

65 

35% 

65% 

Jumlah 100 100% 

Usia 

15-19 tahun 

20-24 tahun 

25-29 tahun 

30-34 tahun 

8 

79 

9 

4 

8% 

79% 

9% 

4% 

Jumlah 100 100% 

Pendidikan 

SMP 

SMA 

D3/S1 

Lainnya 

5 

67 

22 

6 

5% 

67% 

22% 

6% 

Jumlah 100 100% 

Pekerjaan 

Pelajar 

Mahasiswa 

Wirausaha 

Lainnya 

4 

52 

7 

37 

4% 

52% 

7% 

37% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa dari 100 

responden, sebanyak 35 responden berjenis kelamin laki-laki dan 65 

responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia, didominasi 

responden berusia 20-24 tahun yang mencapai angka tertinggi yaitu 79 

responden. Berdasarkan pendidikan responden rata-rata lulus SMA 

dengan 67 responden, sedangkan berdasarkan tingkat pekerjaan 

didominasi oleh mahasiswa sebesar 52 responden. 

B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Tanggapan responden yang telah diterima lalu didistribusikan 

kemudian direkapitulasi untuk dianalisis data. Kuesioner yang 

dibagikan yaitu terdiri dari 4 bagian, Atribut Produk (9 pernyataan), 

Word of mouth (3 pernyataan), Citra Merek (3 pernyataan), dan Brand 

switching (4 pernyataan), total pernyataan pada kuesioner sebanyak 

(19 pernyataan). Berikut ringkasan dari statistik deskriptif setiap 

variabel yang dirangkum dalam table 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 
Keterangan N Min Max Mean 

AP 100 2,22 5,00 3,6667 

WOM 100 1,00 4,33 2,5200 

CM 100 1,00 5,00 3,3267 

BS 100 1,00 4,75 2,9100 

Sumber : Data Primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 dapat disusun 

penjelasan pada masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Jawaban responden dari variabel atribut produk bernilai minimum 

2,22 yang artinya kebanyakan resonden paling minim menjawab 
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tidak setuju dan nilai maksimum 5,00 yang artinya jawaban 

paling tinggi berada pada jawaban sangat setuju. Rata-rata 

jawaban responden untuk 9 pernyataan adalah 3,6667 atau 4. Nilai 

rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata responden 

menjawab setuju terhadap pernyataan atribut produk.  

2. Jawaban responden dari variabel word of mouth bernilai 

minimum 1,00 yang artinya kebanyakan resonden paling minim 

menjawab sangat tidak setuju dan nilai maksimum 4,33 yang 

artinya jawaban paling tinggi berada pada jawaban setuju. Rata-

rata jawaban responden untuk 3 pernyataan adalah 2,5200 atau 3. 

Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 

responden menjawab netral terhadap pernyataan word of mouth.  

3. Jawaban responden dari variabel citra merek bernilai minimum 

1,00 yang artinya kebanyakan resonden paling minim menjawab 

sangat tidak setuju dan nilai maksimum 5,00 yang artinya 

jawaban paling tinggi berada pada jawaban sangat setuju. Rata-

rata jawaban responden untuk 3 pernyataan adalah 3,3267 atau 3. 

Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 

responden menjawab netral terhadap pernyataan yang 

menggambarkan variabel citra merek.  

4. Jawaban responden dari variabel brand switching bernilai 

minimum 1,00 yang artinya kebanyakan resonden paling minim 

menjawab sangat tidak setuju dan nilai maksimum 4,75 yang 
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artinya jawaban paling tinggi berada pada jawaban sangat setuju. 

Rata-rata jawaban responden untuk 4 pernyataan adalah 2,9100 

atau 3. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 

responden menjawab netral terhadap pernyataan yang 

menggambarkan variabel brand switching.  

C. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Pendahuluan (pilot test) 

       Uji pendahuluan dilakukan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas setiap konstruk dari variabel untuk memastikan bahwa 

setiap indikator layak digunakan untuk pengukuran variabel. 

Pengujian pilot test dilakukan dengan menggunakan 30 sampel 

yang dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Table 4.3 

Hasil Uji Pendahuluan (pilot test) 

Pernyataan  R hitung 
R tabel 

(n-2) 

Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

AP 1 

AP 2 

AP 3 

AP 4 

AP 5 

AP 6 

AP 7 

AP 8 

AP 9 

0,449 

0,457 

0,558 

0,691 

0,746 

0,745 

0,614 

0,788 

0,642  

0,3061 

 

0,811 
Valid dan 

Reliabel 

WOM 1 

WOM 2 

WOM 3 

0,914 

0,951 

0,934 

0,923 
Valid dan 

Reliabel 

CM 1 

CM 2 

CM 3 

0,859 

0,960 

0,896 

0,887 
Valid dan 

Reliabel 

BS 1 

BS 2 

BS 3 

BS 4 

0,848 

0,830 

0,636 

0,789 

0,777 
Valid dan 

Reliabel 

   Sumber : data primer yang diolah (2019) 
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       Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa semua pernyataan 

masing-masing variabel memiliki nilai t hitung > 0,3061 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel atribut produk, word of mouth, 

citra merek dan brad switching dinyatakan valid, dan diketahui 

bahwa nilai Cronbach Alpha semua variabel mempunyai 

nilai>0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas reliabel. 

2. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya 

suatu kuesioner. Uji ini menggunakan acuan R tabel sebesar 

0,1966. Hasil uji validitas atribut produk, word of mouth, citra 

merek dan brand switching dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Table 4.4 

Hasil Uji Validitas Atribut Produk, Word of mouth,  

Citra Merek, Brand switching 
Atribut Produk 

No Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 

AP 1 

AP 2 

AP 3 

AP 4 

AP 5 

AP 6 

AP 7 

AP 8 

AP 9 

0,490 

0,570 

0,713 

0,623 

0,759 

0,668 

0,531 

0,728 

0,712 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Word of mouth 

WOM 1 

WOM 2 

WOM 3 

0,813 

0,841 

0,899 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

Valid 

Valid 

Valid 

Citra Merek 

CM 1 

CM 2 

CM 3 

0,858 

0,900 

0,853 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

Valid 

Valid 

Valid 

Brand switching 

BS 1 

BS 2 

BS 3 

BS 4 

0,805 

0,824 

0,653 

0,822 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

0,1654 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 
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       Dari hasil uji validitas pada tabel 4.4 indikator atribut produk, 

word of mouth, citra merek dan brand switching menggunakan 

seratus responden (n=100) sebagai sampel uji coba. Perhitungan uji 

validitas ini menggunakan Bivariate Pearson dengan kriteria 

bahwa data akan valid jika nilai r hitung lebih > r tabel (0,1654). 

Berdasarkan hasil uji validitas penelitian pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa semua item dinyatakan valid, artinya telah memenuhi 

kriteria yaitu r hitung > r tabel (r tabel= 0,1654).  

3. Uji Reliabilitas 

       Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016). Ringkasan hasil dari 

pengujian reliabilitas variabel dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbach‟s 

Alpha 

Nilai 

Minimum 
Keterangan 

1 Atribut Produk 0,823 0,70 Reliabel 

2 Word of mouth 0,810 0,70 Reliabel 

3 Citra Merek 0,838 0,70 Reliabel 

4 Brand switching 0,779 0,70 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

       Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5 untuk semua 

variabel yaitu atribut produk, word of mouth, citra merek dan 

brand switching hasil dari Cronbach’s Alpha > 0,70 maka dapat 
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disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel 

karena nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,70. 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2)

 

       Koefisien Determinasi (Uji R²) digunakan untuk mengukur 

sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel 

terikat. Pada penelitian ini terdapat dua model pengujian, yang 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model satu Adjusted R Square 

0,330 

Model dua Adjusted R Square 

             0,367 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

       Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.6 

pengujian model satu besarnya Adjusted R Square adalah 0,330 

Hal ini berarti bahwa variabel independen atribut produk dan word 

of mouth terhadap variabel dependen brand switching berpengaruh 

sebesar 33%, sedangkan sisanya (100% - 33% = 67%), 67% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini. 

Sedangkan hasil uji koefisien determinasi pada model dua  

besarnya Adjusted R Square adalah 0,367. Hal ini berarti bahwa 

variable independen atribut produk, word of mouth dan atribut 

produk terhadap variabel dependen brand switching berpengaruh 
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sebesar 36,7% sedangkan sisanya (100% - 36,7% = 63,3%) 63,3% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini. 

2. Uji F 

       Uji F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

dalam menaksir nilai akrual. Uji F berfungsi untuk mengetahui 

apakah model yang digunakan fit atau tidak (Ghozali, 2016). Hasil 

dari uji F terdapat dua model pengujian yang dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji F  
Model satu 

Keterangan Df F hitung F tabel Sig. 

Jumlah variabel bebas (k)  

n-k-1 

 (n-1) 

Jumlah responden (n) 

2 

97 

99 

100 

25,329 3,09 .000b 

Model dua 

Keterangan Df F hitung F tabel Sig. 

Jumlah variabel bebas (k) 

n-k-1 

(n-1) 

Jumlah responden (n) 

3 

96 

99 

100 

20.171 2,70 .000b 

     Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

      Berdasarkan hasil uji F  tabel 4.7 pada model satu menunjukan 

bahwa nilai probabilitas 0,000 < 0,005 dan Fhitung sebesar 25,329. 

Nilai F tabel didapat dari df = n-k-1. Berdasarkan jumlah 

responden (n = 100) dan jumlah variabel bebas (k =2), maka df1=2, 

df2 = 97, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,09. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa Fhitung 25,329 > Ftabel 3,09, yang berarti model 

penelitian layak atau fit. Sedangkan pada pengujian uji F model 

dua menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,005 dan Fhitung 
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sebesar 20,171 Nilai F tabel didapat dari df = n-k-1. Berdasarkan 

jumlah responden (n = 100) dan jumlah variabel bebas (k = 3), 

maka df1 = 3, df2 = 96, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,70 

Hasil tersebut menunjukan bahwa Fhitung 20,171 > Ftabel 2,70 , yang 

berarti model penelitian layak atau fit. 

3. Uji t 

      Menurut Ghozali (2016) uji statistik t menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan cara melihat nilai signifikansi masing masing variabel 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Terdapat hasil uji t 

tabel dua model pengujian yang dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut  

Tabel 4.8 

Uji T 
Model satu 

Hipotesis T Hitung T Tabel Sig Keterangan 

Pengaruh atribut produk 

terhadap citra merek 
2,725 1.66071 0,008 Terdukung 

Pengaruh word of mouth 

terhadap citra merek 
5,913 1.66071 0,000 Terdukung 

Model dua 

Variabel T Hitung T Tabel Sig Keterangan 

Pengaruh atribut produk 

terhadap brand switching 
0,481 1,66088 0,632 

Tidak 

terdukung 

Pengaruh word of mouth 

terhadap brand switching 
2,940 1,66088 0,004 Terdukung 

Pengaruh citra merek 

terhadap brand switching 
4,152 1,66088 0,000 Terdukung 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

       Pada tabel 4.8 Berdasarkan hasil tabel uji t pada model satu, 

berdasarkan jumlah responden n=100 dan jumlah variabel bebas 

model satu (k=2) maka df= n-k-1 atau (100-2-1) = 97. Sehingga 
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diperoleh angka t tabel sebesar 1,66071. Sedangkan hasil uji t pada 

model dua, berdasarkan jumlah responden n=100 dan jumlah 

variabel bebas (k=3) maka df= n-k-1 atau (100-3-1) = 96. Sehingga 

diperoleh angka t tabel sebesar 1,66088. Terdapat penjelasan 

masing masing variabel sebagai berikut: 

a. Pengaruh Atribut Produk terhadap Citra Merek 

 Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 2,725 > 1,66071 dan nilai signifikansi < α 

yaitu 0,008 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 

atribut produk berpengaruh positif terhadap citra merek 

sehingga H1 terdukung. 

b. Pengaruh Word of mouth terhadap Citra Merek 

 Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 5,913 > 1,66071 dan signifikansi < α yaitu 

0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel word 

of mouth berpengaruh positif terhadap citra merek sehingga  H2 

terdukung. 

c. Pengaruh Atribut Produk terhadap Brand switching 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 0,481 < 1,66088 dan signifikansi < α yaitu      

0,632 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 

atribut produk tidak berpengaruh positif terhadap brand 

switching sehingga  H3  tidak terdukung. 
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d. Pengaruh Word of mouth terhadap Brand switching 

 Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 2,940 > 1,66088 dan signifikansi < α yaitu       

0,004 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel word 

of mouth berpengaruh positif terhadap brand switching 

sehingga  H4  terdukung.. 

e. Pengaruh Citra Merek terhadap Brand switching 

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 4,152 > 1,66088 dan signifikansi < α yaitu       

0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel citra 

merek berpengaruh positif terhadap brand switching sehingga  

H5  terdukung.. 

4. Regresi Linier Berganda  

       Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis nilai koefisien regresi terdapat dua 

model pengujian yang terlihat pada tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

       Berdasarkan hasil koefisien regresi dapat diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Citra merek = 2,125 + 0,115AP + 0,535WOM 

Brand switching = 2,982 + 0,025AP + 0,371WOM + 0,503CM 

       Berdasarkan persamaan diatas maka penjelasan dari masing 

masing nilai persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan Pertama 

a. Konstanta sebesar 2,125 bertanda positif artinya bahwa 

apabila variabel atribut produk dan word of mouth bernilai 

konstan maka nilai citra merek sebesar 2,125 

b. Koefisien atribut produk bernilai positif sebesar 0,115 artinya 

apabila atribut produk meningkat maka citra merek akan 

meningkat 0,115. 

c. Koefisien word of mouth bernilai positif sebesar 0,535, 

artinya apabila word of mouth meningkat maka citra merek 

akan meningkat 0,535. 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

Model B Std.Eror Beta t Sig 

Persamaan satu 

Citra 

Merek 

(Constant) 2,125 1,446  1,470 0,145 

AP 0,115 0,042 0,229 2,725 0,008 

WOM 0,535 0,090 0,496 5,913 0,000 

Persamaan dua 

Brand 

switching 

(Constant) 2,982 1,745  1,709 0,091 

AP 0,025 0,052 0,041 0,481 0,632 

WOM 0,371 0,126 0,280 2,940 0,004 

CM 0,503 0,121 0,409 4,152 0,000 
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2. Persamaan Kedua 

a. Konstanta sebesar 2,982 bertanda positif mempunyai arti 

bahwa jika variabel atribut produk, word of mouth dan citra 

merek bernilai konstan maka nilai brand switching sebesar 

2,982. 

b. Koefisien atribut produk bernilai positif sebesar 0,025 yang 

artinya bahwa apabila atribut produk meningkat maka brand 

switching akan meningkat 0,025. 

c. Koefisien word of mouth bernilai positif sebesar 0,371 yang 

artinya bahwa apabila atribut produk meningkat maka brand 

switching akan meningkat 0,371. 

d. Koefisien citra merek positif sebesar 0,503 artinya bahwa 

apabila citra merek meningkat maka brand switching akan 

meningkat 0,503. 
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E. Pembahasan  

1. Pengaruh Atribut Produk Terhadap Citra Merek 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hipotesis satu, 

menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh positif terhadap 

citra merek yang artinya hipotesis ini terdukung. Hal ini berarti 

apabila atribut produk meningkat maka citra merek akan 

meningkat, dan sebaliknya semakin rendah atribut produk maka 

semakin rendah pula citra merek.  

Dalam teori Consumer Decision Model yang dikembangkan 

oleh Engel, Kollat dan Blackwell pada tahun 1968, penelitian ini 

digunakan untuk pengambilan keputusan pembelian. Pada 

penyebaran kuesioner indikator fitur produk, kualitas produk dan 

desain produk menunjukkan bahwa variabel atribut produk 

memberikan persepsi konsumen yang positif terhadap citra merek. 

Sehingga atribut produk mempengaruhi reaksi konsumen terhadap 

sebuah produk. Jadi apabila suatu produk memiliki atribut produk 

yang bagus maka akan memberikan citra tersendiri pada suatu 

merek. 

       Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil penelitian 

mendukung  penelitian yang dilakukan Purnomo et al. (2012), yang 

menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh positif terhadap citra 

merek.  
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2. Pengaruh Word of mouth Terhadap Citra Merek 

       Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mendukung 

hipotesis kedua yang menyatakan word of mouth berpengaruh 

positif terhadap citra merek, sehingga hipotesis kedua dari 

penelitian ini terdukung. Jadi dapat diartikan bahwa semakin 

meningkatnya variabel word mouth akan meningkatkan citra 

merek. Dan sebaliknya semakin rendah word of mouth semakin 

rendah persepsi terhadap citra merek.  

       Dalam teori Consumer Decision Model yang dikembangkan 

oleh Engel, Kollat dan Blackwell pada tahun 1968, penelitian ini 

menjelaskan pengambilan keputusan pembelian. Word of mouth 

menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan terhadap 

suatu produk atau jasa. Jika word of mouth memberikan kesan baik 

maka akan meberikan kesan baik juga terhadap citra merek. Contoh 

saja apabila saudara kita membeli produk smartphone yang hasilnya 

memuaskan maka secara tidak langsung dia akan memberitahu atau 

bahkan merekomendasikan kepada kita untuk membeli smartphone 

merek tersebut, sehingga word of mouth positif, begitu pula 

sebaliknya. Jadi word of mouth positif maka akan meningkatkan 

presepsi baik untuk citra merek. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil penelitian 

mendukung penelitian yang dilakukan Faresha dan Hendrawan 

(2017) menemukan bahwa word of mouth memiliki pengaruh 

positif terhadap citra merek. 
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3. Pengaruh Atribut Produk Terhadap Brand switching 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hipotesis tiga, 

atribut produk tidak berpengaruh terhadap brand switching. 

Sehingga hipotesis yang menyatakan pengaruh atribut produk 

terhadap brand switching tidak terbukti dalam penelitian ini, yang 

berarti penelitian variabel atribut produk tidak mendukung brand 

switching.  

       Pada peyebaran kuesioner indikator yang di pakai yaitu 

kualitas produk, fitur produk dan desain produk, faktor tersebut 

tidak berpengaruh terhadap perpindahan merek sehingga dapat 

diasumsikan terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

perpindahan merek selain pada atribut produk, seperti dapat 

dipengaruhi oleh faktor harga, kepuasan, promosi, pencarian 

informasi dan lainnya. Apabila konsumen tidak puas terhadap 

suatu produk maka mereka akan melakukan pencarian informasi 

produk lain dan dapat melakukan perpindahan merek (brand 

switching), pada variabel atribut produk indikator yag diuji masih 

belum sejalan dengan keputusan brand switching. 

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) yang 

menyimpulkan bahwa atribut produk berpengaruh positif terhadap 

perpindahan merek (brand switching). 
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4. Pengaruh Word of mouth Terhadap Brand switching 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hipotesis 

empat, menyatakan bahwa word of mouth berpengaruh terhadap 

brand switching yang artinya hipotesis ini terdukung. Sehingga 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi word of mouth maka 

keputusan perpindahan merek (brand switching) akan semakin 

tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah word of mouth maka 

keputusan perpindahan merek (brand switching) akan semakin 

rendah pula.  

       Dalam teori Consumer Decision Model yang dikembangkan 

oleh Engel, Kollat dan Blackwell pada tahun 1968, penelitian ini 

menjelaskan pengambilan keputusan pembelian. Word of mouth 

menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen. Ketika konsumen mendengar informasi yang didapat 

secara tidak sengaja dari kosumen lain dapat menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. Berkaitan dengan Objek penelitian 

yaitu smartphone merek samsung jika word of mouth yang 

disampaikan terhadap samsung negatif maka akan mendukung brand 

switching, namun sebaliknya jika word of mouth positif terhadap 

samsung maka konsumen akan tetap bertahan. Pada penelitian ini 

word of mouth mendukung perpindahan merek (brand switching). 

       Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil penelitian 

mendukung penelitian yang dilakukan Perdana et al., (2014), yang 
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menyimpulkan bahwa word of mouth memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan perpindahan merek. 

5. Pengaruh Citra Merek Terhadap Brand switching 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian pada hipotesis 

lima, menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap 

brand switching, yang artinya hipotesis ini terdukung. Sehingga 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi citra merek maka keputusan 

brand switchig akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya ketika 

citra merek rendah maka brand switching juga akan menurun. 

       Dalam teori Consumer Decision Model yang dikembangkan 

oleh Engel, Kollat dan Blackwell pada tahun 1968, penelitian ini 

menjelaskan pengambilan keputusan pembelian. Citra merek 

merupakan suatu pemikiran kita terhadap merek yang dapat 

mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Merek sangat berkaitan 

erat dengan presepsi kosumen. Kualitas pada suatu merek dapat 

membentuk persepsi yang positif dari suau merek. Suatu produk 

tidak akan disukasi dan beratahan lama di pasar apabila persepsi 

kosumen terhadap suatu produk tidak baik.   

       Berdasarkan penjelasan diatas maka hasil penelitian 

mendukung penelitian yang dilakukan Wahyudi et al, (2014), yang 

menyimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif signifikan 

terhadap brand switching. 
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