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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Ketatnya persaingan di dunia bisnis otomotif khususnya mobil, membuat para 

produsen mobil harus memutar otak untuk membuat strategi yang tepat, serta 

harus memahami benar apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara 

memuaskan konsumen agar tercipta konsumen yang loyal. Mengingat 

perkembangan teknologi yang semakin dinamis, perusahaan-perusahaan 

otomotoif dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah 

bersaing. Dalam meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus dapat 

memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan 

dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah 

(Kotler, 2000).  

 

Dalam dunia bisnis, loyalitas konsumen merupakan salah satu kunci keberhasilan 

suatu perusahaan, karena dengan memuaskan konsumen perusahaan akan mampu 

bersaing dan mengungguli perusahaan pesaingnya. Mulyana dalam Dharmmesta 

(2002) berpendapat bahwa mengukur sejauh mana kepuasan yang dirasakan 

konsumen tidaklah mudah, sehingga perlu cara-cara yang tepat dan diperlukan 

strategi yang tepat agar mampu memuaskan konsumen yang pada akhirnya akan 

menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumennya. 
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Dalam bisnis otomotif terutama di bidang kendaraan roda empat persaingan pun 

tidak bisa dihindari. Banyaknya perusaahan otomotif yang berkembang di 

Indonesia seperti Honda, Toyota, Daihatsu, Nissan, Mazda, membuat konsumen 

cenderung ingin mencoba sesuatu yang baru dengan berpindah dari merek yang 

satu ke merek yang lain.  

 

David Aaker (1997) menegaskan, tujuan utama dari upaya branding adalah untuk 

menanamkan merek sebagai identitas ke sistem memori konsumen. Merek 

merupakan nama, istilah, tanda, atau simbol desain, atau paduan dari hal-hal 

tersebut yang dimaksudkan untuk identitas bagi barang atau jasa yang dibuat atau 

disediakan suatu penjual atau kelompok penjual serta untuk membedakannya dari 

barang atau jasa yang disediakan pesaing (Kotler, 2005). Begitu banyak merek 

mobil yang beredar di pasar Indonesia dan bukan hanya itu saja, mobil-mobil 

yang beredar di Indonesia juga dapat dibagi-bagi menjadi berberapa kategori, 

seperti Sedan, SUV (Sporty Utility Vehicle), MPV (Multi Purpose Vehicle), dan 

masih banyak lagi.  

 

Bandarlampung sebagai ibu kota provinsi Lampung juga tidak ketinggalan 

diekspansi oleh perusahaan–perusahaan penyedia kendaraan roda empat. Saat ini 

banyak sekali bermunculan merek kendaraan roda empat dengan berbagai model, 

desain, memberikan kualitas yang bagus dan harga produk yang cukup bersaing. 

Banyaknya dealer mobil seperti Honda, Suzuki, Toyota, Nissan, Mazda, membuat 

konsumen di Bandarlampung semakin mudah dalam melakukan pembelian 

kendaraan roda empat. 



3 
 

Selain itu, beragamnya merek produk yang ditawarkan kepada konsumen 

membuat konsumen memiliki kesempatan untuk beralih dari satu merek ke merek 

lainnya. Menurut Peter dan Olson (1999), perpindahan merek (brand switching) 

adalah pola pembelian yang dikarakteristikkan dengan perubahan atau pergantian 

dari satu merek ke merek yang lain. Hoyer Van Trijp dalam Dharmmesta (2002) 

berpendapat bahwa perpindahan merek yang dilakukan konsumen disebabkan 

oleh pencarian variasi. 

 

Banyaknya merek mobil yang beredar di pasar saat ini memberikan kesan 

tersendiri pada konsumen. Kemudahan untuk mendapatkan alat transpotasi jenis 

roda empat saat ini sudah sangat mudah karena program pemberian kredit bisa 

dilakukan dengan uang muka yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Harga produk bervariasi yang ditawarkan juga menjadi salah satu penunjuang 

konsumen untuk melakukan perpindahan merek. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2010) harga produk merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan sangat 

penting dalam perpindahan merek, harga produk adalah sejumlah uang yang harus 

dibayarkan oleh konsumen untuk sebuah barang atau jasa.  

 

Bukan hanya harga produk, ketidakpuasaan konsumen dan iklan produk juga 

dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan perpindahan merek. Jika 

tingkat kepuasaan yang diterima oleh konsumen melebihi yang diharapkan, hal itu 

akan membuat konsumen untuk konsisten bersikap positif dan melakukan 

pembelian ulang yang mengarah pada loyaliats merek. Semakin tinggi tingkat 

kepuasaan yang dicapai konsumen, maka akan semakin tinggi frekuensi 

pembelian ulang. Sebaliknya jika tidak tercapainya harapan yang diinginkan 
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konsumen akan membentuk sikap yang merupakan intensitas perasaaan negatif 

yang dapat mengakibatkan perilaku berubah merek. Kotler (2000) mengatakan 

bahwa ketidakpuasaan konsumen merupakan perasaan kecewa seorang konsumen 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja 

produk yang lebih rendah dari harapannya. 

 

Ketika seorang konsumen dihadapkan oleh gencarnya iklan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan penyedia barang dan jasa, maka konsumen bisa saja tertarik 

pada produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Menurut Jeffkins (1996) 

iklan produk merupakan pesan–pesan penjualan yang persuasif yang dilakukan 

oleh perusahaan penyedia produk, yang diarahkan kepada para calon pembeli 

yang paling potensial atas barang atau jasa tertentu. 

 

Kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penentu seorang konsumen akan 

loyal terhadap suatu produk atau akan melakukan pencarian variasi, yang 

berdampak pada perpindahan merek. Kepercayaan seorang konsumen akan 

terbangun saat suatu perusahaan berjanji untuk menyediakan pelayanan 

berkualitas kepada konsumen dan mereka berhasil menyediakan pelayanan 

tersebut, dari situlah kepercayaan itu bisa terbangun (Nawaz dan Usman dalam 

Widyasari, 2008). Menurut Morgan dan Hunt dalam Djan dan Ruvendi (2006) 

kepercayaan bisa membuat konsumen menjadi lebih dekat dengan perusahaan. 

Hal ini tentu saja bisa menguntungkan bagi pihak perusahaan penyedia produk. 
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Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut, maka penulis berpendapat perlu 

dilakukan penelitian mengenai “IMPLIKASI HARGA PRODUK, 

KETIDAKPUASAAN KONSUMEN, IKLAN PRODUK, DAN 

KEPERCAYAAN KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PERPINDAHAN 

MEREK MOBIL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Apakah harga produk mempunyai implikasi dengan keputusan 

perpindahan merek ? 

2. Apakah ketidakpuasan konsumen mempunyai implikasi dengan keputusan 

perpindahan merek ? 

3. Apakah iklan produk mempunyai implikasi dengan keputusan perpindahan 

merek ? 

4. Apakah kepercayaan konsumen mempunyai implikasi dengan keputusan 

perpindahan merek ?     

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui implikasi harga produk terhadap keputusan 

perpindahan merek. 

2. Mengetahui implikasi ketidakpuasan konsumen terhadap keputusan 

perpindahan merek. 

3. Untuk mengetahui implikasi iklan produk terhadap keputusan perpindahan 

merek. 

4. Mengetahui implikasi kepercayaan konsumen terhadap keputusan 

perpindahan merek. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar yang objektif 

dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang pemasaran khususnya 

tentang perilaku konsumen, disamping itu penulis diharapkan mengetahui 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan mengaplikasikan teori-

teori yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

berikutnya yang berminat di bidang perilaku konsumen. 


