
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Status Sosial Ekonomi

Menurut Yulisanti (2000) status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang

dalam suatu rangkaian strata yang tersusun secara hierarkhis yang merupakan

kesatuan tertimbang dalam hal-hal yang menjadi nilai dalam masyarakat yang

biasanya dikenal sebagai privelese berupa kekayaan serta pendapatan, dan prestise

berupa status, gaya hidup dan kekuasaan. Sedangkan menurut Polak (1971) status

sosial ekonomi adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok atau dalam

masyarakat.

Status sosial ekonomi merupakan tingkatan atau posisi sebuah keluarga di tengah

kelompoknya dilengkapi dengan berbagai faktor di antaranya tingkat pendidikan,

jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kepemilikan barang yang dapat

meningkatkan prestise. Mahasiswa yang dianggap belum dewasa secara keuangan

dan belum mempunyai kedudukan sosial secara individu di masyarakat, masih

bergantung pada status sosial ekonomi orang tuanya.
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1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik.

Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan,

keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya terhadap generasi muda.

Pendidikan merupakan proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia

menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat (Nasution, 1983). Pendidikan

adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan manusia dalam

rangka meningkatkan taraf hidupnya, baik secara formal, informal maupun non

formal.

Tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik,

tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan (UU RI No. 20,

2003:3). Sedangkan menurut Ihsan (2003) tingkat atau jenjang pendidikan adalah

tahap pendidikan yang berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan tingkat

perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara

menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan keterampilan,

menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan

menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik
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dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan  (Ihsan,  2003).

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang

diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan Tinggi dapat berbentuk

akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas (UU No. 20 Tahun

2003 Pasal 19 dan 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan pendapat

di atas, tingkat pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang

dilakukan manusia, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Tingkat pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat

pendidikan formal dan informal yang dimiliki orang tua mahasiswa jurusan

Sosiologi FISIP UNILA angkatan 2013-2014.

2. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia dengan berbagai tujuan.

Ada yang melakukan pekerjaan karena membutuhkan pekerjaan tersebut dan ada

juga yang melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, jenis-jenis pekerjaan cukup banyak sesuai dengan keahlian seseorang

(Fadila dan Hidayati, 2013).

Kesimpulan jenis pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan manusia utuk

melangsungkan kehidupannya. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan dalam

penelitian ini adalah jenis pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan yang dimiliki

orang tua mahasiswa yang menghasilkan penghasilan tiap bulannya.
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3. Tingkat Pendapatan

Seseorang harus berusaha dan bekerja untuk menjalankan dan mempertahankan

kelangsungan hidupnya. Dari berusaha dan bekerjalah seseorang mendapatkan

upah atau pendapatan. Pendapatan merupakan hal yang penting dalam mendukung

kelangsungan hidup suatu keluarga di mana orang tua sebagai fungsi ekonomis

dalam keluarga tersebut akan memenuhi semua kebutuhan demi berlangsungnya

hidup keluarga tersebut. Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin

tinggi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari anggota keluarga itu.

Pendapatan (income) adalah uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam

bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya, bersama dengan

tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya (Pass dan Lowes,

1994). Sedangkan menurut Valerie J. Hull, bahwa jumlah seluruh pendapatan dan

kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi

keluarga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu, pendapatan tinggi,

pendapatan menengah dan pendapatan rendah (Singarimbun, 1985). Selain itu,

pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-

faktor produksi yang dimiliknya kepada sektor produksi (Boediono, 1996).

Sumardi, Mulyanto dan Dieter-evers (1982) membagi pendapatan menjadi tiga

macam yaitu:

1. Pendapatan pokok, artinya pendapatan utama dan pokok, yaitu hasil yang

didapat oleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan secara teratur dan tetap

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
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2. Pendapatan tambahan, yaitu pendapatan yang tidak tetap dan tidak teratur

namun hasilnya dapat membantu untuk menambah pendapatan setiap bulan,

dan selalu berusaha untuk mencari tambahan serta usaha yang dapat menambah

penghasilan rumah tangga.

3. Pendapatan keseluruhan, yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan

tambahan yang diperoleh keluarga pada setiap bulan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pendapatan tidak hanya berupa uang tapi

juga berupa barang dan sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh lembaga tertentu.

Pendapatan yang dimaksud adalah seluruh penerimaan baik berupa barang atau

uang dari pihak lain atau hasil kerja sendiri, termasuk dari anggota lainnya,

menilainya dengan berupa uang atau barang yang dinilai harganya dalam satuan

rupiah saat ini. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan keseluruhan yang dimiliki oleh

orang tua mahasiswa setiap bulannya.

4. Kepemilikan Barang

Selain pekerjaan, pendidikan dan pendapatan yang menjadi ukuran status sosial

ekonomi seseorang adalah kepemilikan barang. Semakin banyak orang memiliki

suatu barang berharga seperti rumah dan tanah, maka dapat dikatakan bahwa

orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan mereka semakin

dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Maksud dari kepemilikan barang dalam

penelitian ini adalah status kepemilikan rumah yang mahasiswa dan orang tua

tempati, kendaraan yang mahasiswa miliki dan pengeluaran mahasiwa dalam

kurun waktu satu  bulan.
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B. Tinjauan Tentang Perilaku Pergantian Merek (Brand Switching Behavior)

1. Pengertian Merek (Brand)

Menurut Laksana (2008) merek adalah suatu nama, lambang, tanda,  atau disain

yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual atau

sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari

produk pesaing. Sedangkan menurut Aaker, merek adalah nama atau simbol yang

bersifat membedakan (seperti cap, logo atau kemasan) dengan maksud

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok

penjual tertentu (Ferrinadewi, 2008).

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai nama,

istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang

dimaksudkan untuk mengidentifiksikan barang atau jasa dari seseorang atau

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing

(Dharmmesta, 1999). Sedangkan Kotler (2000) mendefinisikan merek sebagai

janji dari penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat dan jasa

tertentu kepada pembeli sehingga merek yang baik akan memberikan jaminan

kualitas dan bukan hanya simbol. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa

pemberian merek merupakan keputusan yang penting bagi perusahaan. Maka

yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah merek telepon seluler apa sajakah

yang pernah dan sedang dimiliki oleh mahasiswa.
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2. Loyalitas Merek

Menurut Beatty, Kahle, dan Homer (1998) komitmen atas suatu merek (loyalitas

merek) dapat didefinisikan sebagai kesertaan emosional/psikologis pada sebuah

merek dalam suatu kategori produk (Prakoso, 2012) . Komitmen ini lebih terfokus

pada komponen emosional/perasaan. Ketidakpuasan emosional konsumen atas

pengalamannya dengan produk akan dapat menyebabkan konsumen merasa

tertarik untuk mencari merek lain di luar kebiasaannya. Dengan kerangka analisis

yang sama, loyalitas berkembang mengikuti tiga tahap, yaitu tahap kognitif,

afektif, dan konatif. Tinjauan ini memperkirakan bahwa konsumen menjadi loyal

lebih dulu pada aspek kognitifnya, kemudian pada aspek afektif dan akhirnya

pada aspek konatif. Dalam perkembangannya, aspek konatif ini telah dikonversi

menjadi perilaku atau tindakan (loyalitas tindakan) yang berhubungan dengan

keputusan pembelian dan bukan hanya sekedar melakukan pembelian ulang

(Dharmmesta, 1999).

Setiap tahapan loyalitas, mulai dari loyalitas kognitif sampai dengan loyalitas

konatif mempunyai dua alternatif kemungkinan kejadian, yaitu konsumen yang

memiliki keteguhan pada merek yang dipilihnya (loyalitas merek) dan kerentanan

konsumen untuk berpindah ke merek lain (brand switching). Kedua hal tersebut

akan tergantung pada seberapa besar tingkat integrasi (kondisi di mana ketiga

tahap kognitif, afektif, dan kogatif telah terealisasikan dan membentuk suatu

kesatuan yang selaras) yang ada pada diri konsumen. Pada sub ini, yang ingin

diketahui adalah seberapa besar loyalitas mahasiswa terhadap merek telepon
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seluler yang dimiliki dengan ukuran, berapa waktu yang paling lama mahasiswa

miliki dengan satu merek (brand) telepon seluler.

3. Perilaku Pergantian Merek (Brand Switching Behavior)

Menurut Tjiptono (Widyasari, 2008) perilaku konsumen yang menunjukkan

adanya tindakan untuk berganti merek produk yang digunakan disebut dengan

brand switching. Switching terhadap sebuah merek tentu dapat saja terjadi karena

berbagai faktor. Perpindahan merek tentu menjadi sebuah kerugian bagi sebuah

perusahaan, jika switching dalam menggunakan sebuah merek terus terjadi tentu

kelangsungan hidup sebuah merek akan terancam. Menurut Durianto (Widyasari,

2008) mengungkapkan perilaku brand switching adalah sebuah keadaan yang

menunjukan adanya tindakan yang dilakukan konsumen untuk menggunakan

merek yang berbeda dengan yang biasa digunakan. Keputusan untuk melakukan

pergantian merek tentu dilandasi atas berbagai alasan. Switching sebuah merek

tentu menguntungkan bagi konsumen akan tetapi merugikan bagi perusahaan.

Terjadinya brand switching tentu akan mengurangi komitmen dan pangsa pasar

merek produk yang dihasilkan konsumen.

Pendapat lain menyatakan bahwa brand switching behavior adalah perilaku

perpindahan merek yang dilakukan oleh konsumen karena alasan-alasan tertentu

atau dapat diartikan juga sebagai kerentanan konsumen untuk berpindah ke merek

lain (Dharmmesta, 1999). Perilaku perpindahan merek merupakan fenomena yang

kompleks, yang dapat terjadi karena adanya perilaku mencari keberagaman

(variety seeking), terdapatnya penawaran produk lain atau dapat juga terjadi

karena adanya masalah yang ditemukan atas produk yang sudah dibeli. Selain itu,
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perilaku perpindahan merek juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perilaku,

persaingan dan waktu. Sedangkan Assael (1995) menyatakan bahwa perpindahan

merek terjadi pada produk-produk dengan karakteristik keterlibatan yang rendah

(low involvement ).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada jenis produk yang lain yaitu jasa,

perpindahan dapat terjadi karena adanya alasan–alasan yang berhubungan dengan

kepuasan dan kualitas jasa. Sebagai contoh, konsumen berpindah jasa karena

adanya alasan yang berhubungan dengan kualitas dalam industri perbankan (Rust

dan Zahorik, 1993), ketidakpuasan yang menyeluruh dalam industri asuransi dan

karena kegagalan pelayanan di toko-toko eceran. Penelitian ini ingin mengetahui

berapa banyak mahasiswa berganti telepon seluler dalam dua tahun terakhir.

C. Tinjauan Tentang Pola Konsumsi

Pola adalah suatu bentuk, sistem, atau pun cara kerja yang biasanya berlangsung

secara terus menerus baik mengalami perubahan ataupun tidak. Konsumsi adalah

kegiatan menghabiskan, memakai, menggunakan, atau mengurangi kegunaan

suatu barang untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Mankiw (2000) konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh

rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (non durable goods)

adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan

pakaian. Kedua adalah barang tahan lama (durable goods) adalah barang yang

dimiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat–alat elektronik. Ketiga, jasa

(services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan
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perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter. Konsumsi adalah

pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna mendapatkan

kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya.

Simpulan dari pengertian di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan pola

konsumsi adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang secara langsung maupun

tidak langsung yang dilakukan secara berulang-ulang menggunakan barang dan

jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan

yang berakibat mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang/jasa.

Contoh dari kegiatan konsumsi antara lain: makan, minum, naik kendaraan

umum, menonton film di bioskop.

Pada masyarakat Indonesia yang saat ini sudah sangat modern, identitas seseorang

saat ini biasanya dipengaruhi oleh pemahaman simbolik atas barang-barang yang

dimilikinya. Kepemilikan materi pun juga menempatkan seseorang dalam

lingkungan sosial material. Terlebih lagi kepemilikan materi memberi informasi

kepada seseorang tentang identitas orang lain.

D. Tinjauan Tentang Telepon Seluler.

1. Pengertian Telepon Seluler

Telepon seluler merupakan alat komunikasi digital. Menurut Hamidin (2009),

telepon seluler dilengkapi dengan data berupa teks sebagai sarananya. Konsumen

yang mobilitasnya cukup tinggi umumnya menggunakan media ini sebagai alat

komunikasi mereka. Telepon seluler bukan sekedar alat telekomunikasi canggih,

namun merupakan gaya hidup (life style) bagi masyarakat. Hal ini disebabkan
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oleh karakter penggunaannya yaitu ringan, portable, sederhana dan harganya yang

saat ini sudah terjangkau dan dapat digunakan di manapun.

Banyaknya pilihan merek pada telepon seluler membuat masyarakat khususnya

mahasiswa, mengikuti tren berganti-ganti telepon seluler dengan seri terbaru.

Menurut Haryati (2007) perubahan gaya hidup ini juga disebabkan karena

pengaruh budaya konsumerisme melalui iklan-iklan telepon seluler dan semakin

meningkatnya daya beli konsumen.

2. Perkembangan Telepon Seluler

Saat ini perkembangan teknologi informasi atau yang biasa juga disebut sebagai

teknologi informasi dan komunikasi (information and communicatian technology)

mengalami kemajuan yang luar biasa. Telepon seluler yang dulunya dengan

fasilitas voice dan SMS (Short Message Service) memungkinkan manusia

mengatasi hambatan jarak dan waktu untuk melakukan komunikasi. Namun

mengikuti perkembangan teknologi digital kini telepon seluler dilengkapi dengan

berbagai pilihan fitur, seperti menangkap siaran radio dan televisi, pemutar audio

dan video, kamera digital, game, layanan internet, dan layanan generasi ketiga

(3G) dengan jasa videophone.

E. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Mahasiswa terhadap Perilaku
Pergantian Merek (Brand Switching Behavior) Pada Telepon Seluler

1. Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa

Pola konsumsi seringkali dilakukan secara berlebihan sebagai usaha seseorang

untuk memperoleh kesenangan, meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh

hanya bersifat semu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi antara lain
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adalah status sosial ekonomi. Dalam penelitian ini status sosial ekonomi yang

dimaksud adalah status sosial ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya.

Mahasiswa yang memiliki orang tua yang status sosial ekonominya tinggi, belum

tentu dirinya merasa sebagai orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi.

Sebaliknya, ada mahasiswa yang memiliki orang tua yang berstatus sosial sedang,

tetapi merasa seperti orang kaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pola konsumsi mahasiswa yang dipengaruhi oleh status sosial

ekonomi orang tua. Pada kenyataannya saat ini orang-orang yang mempunyai

perilaku konsumsi tinggi adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi,

karena untuk mengkonsumsi suatu barang menghabiskan uang yang tidak sedikit.

Selain pada penghasilan yang tinggi perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh

adanya tingkat pendidikan seseorang sehingga bisa terlihat jelas cara seseorang

dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Ada pembedaan-pembedaan untuk

menunjukkan bahwa seseorang tersebut mempunyai taraf hidup yang lebih baik.

Tidak hanya pada penghasilan dan pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi

orang tua dapat terlihat dari penilaian orang.

Anggapan seseorang tentang apa yang disebut terpandang, terkenal serta

kedudukannya di dalam suatu lingkungan, juga menentukan perilakunya dalam

mengkonsumsi suatu barang atau jasa karena untuk menunjukkan prestise dalam

pergaulannya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa,

status sosial ekonomi orang tua sangat berperan dalam menentukan pola konsumsi
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mahasiswa. Jadi semakin tingginya status sosial ekonomi orang tua maka pola

konsumsi mahasiswa juga meningkat atau konsumtif.

2. Pengaruh Sifat Konsumtif Berlebih (Conspicious Consumption)
Mahasiswa Terhadap Perilaku Pergantian Merek (Brand Switching
Behavior) Pada Telepon Seluler Di Kalangan Mahasiswa

Mahasiswa yang dipengaruhi status sosial ekonomi orang tuanya terkadang tidak

dapat memilah antara kebutuhan yang benar-benar primer atau hanya sekedar

kebutuhan sekunder bahkan tersier. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari

perkembangan zaman yang tidak lagi hanya memerlukan sandang, pangan dan

papan, tapi juga kebutuhan akan teknologi.

Hal tersebut mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa yang mempunyai motif

lain, tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan tapi juga sebagai

pengaktualisasian status sosialnya di mata mahasiswa lain. Perkembangan

teknologi yang dibarengi dengan kemajuan alat komunikasi menjadi salah satu

jalan mahasiswa untuk menunjukkan status sosial ekonominya. Telepon seluler

adalah salah satu alat komunikasi yang menjadi ciri atau simbol dari

pengaktualisasian tersebut. Telepon seluler dapat menandakan di mana status

sosial mahasiswa berada. Berdasarkan penjabaran di atas merek telepon seluler

yang dimiliki mahasiswa sangat mempengaruhi penilaian terhadap status sosial

ekonomi mahasiswa.
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F. Kerangka Pikir dan Hipotesis

1. Kerangka Pikir

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir

2. Hipotesis

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa

ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil

deduksi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih

siap untuk diuji secara empiris (Singarimbun dan Effendi, 1987). Hipotesis adalah

dugaan yang mungkin benar atau salah, atau palsu dan diterima jika fakta-fakta

membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat

tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan.

Suatu hipotesa selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan

antara dua variabel atau lebih. Penelitin ini menggunakan hipotesis nol (Ho) dan

hipotesis alternatif (Ha).

Status Sosial Ekonomi Mahasiswa

 Status Sosial Ekonomi Orang
Tua Mahasiswa

 Pola Konsumsi Mahasiswa
 Jenis dan Kegunaan Telepon

Seluler

Perilaku Pergantian Merek
(Brand Switching Behavior)

pada Telepon Seluler Mahasiswa



21

Hipotesis alternatif (Ha) diterima maka, hipotesis nol (Ho) ditolak. Begitu juga

sebaliknya, jika hipotesis nol (Ho) diterima maka, hopotesis alternatif (Ha)

ditolak.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Mayor:

Ho: tidak ada pengaruh status sosial ekonomi mahasiswa terhadap perilaku

pergantian merek (brand switching behavior) pada telepon seluler mahasiswa

Ha: ada pengaruh status sosisal ekonomi mahasiswa terhadap perilaku pergantian

merek (brand switching behavior) pada telepon seluler mahasiswa

Hipotesis Minor:

a. Ho: tidak ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua mahasiswa terhadap

perilaku pergantian merek (brand switching behavior) pada telepon seluler

mahasiswa

Ha: ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua mahasiswa terhadap perilaku

pergantian merek (brand switching behavior) pada telepon seluler mahasiswa

b. Ho: tidak ada pengaruh pola konsumsi mahasiswa terhadap perilaku pergantian

merek (brand switching behavior) pada telepon seluler mahasiswa

Ha: ada pengaruh pola konsumsi mahasiswa terhadap perilaku pergantian

merek (brand switching behavior) pada telepon seluler mahasiswa

c. Ho: tidak ada pengaruh antara jenis telepon seluler dan kegunaan telepon

seluler terhadap perilaku pergantian merek (brand switching behavior) pada

telepon seluler mahasiswa
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Ha: ada pengaruh antara jenis telepon seluler dan kegunaan telepon seluler

terhadap perilaku pergantian merek (brand switching behavior) pada telepon

seluler mahasiswa


