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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden Penelitian 

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hasil 

penelitian ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum 

responden yang menjadi sampel pada penelitian ini: 

Tabel 4.1. Usia Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 

18 - 24 tahun 65 65,0 

25 - 30 tahun 23 23,0 

31 – 35 tahun 12 12,0 

Total 100 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dalam penelitian ini seperti dapat dilihat pada tabel diatas, 

jumlah responden paling banyak berasal dari kelompok umur 18-24 

tahun dengan presentase 65%, lalu kelompok umur 25-30 tahun 

dengan presentase 23%, dan terakhir kelompok umur 31-35 tahun 

dengan presentase 12%. 

Tabel 4.2. Penggunaan 1 nomor seluler 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Ya 100 100,0 

Total 100 100,0 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Salah satu syarat responden dalam penelitian ini adalah 

responden hanya menggunakan satu nomor operator seluler, oleh 

karena itu jumlahnya adalah 100 responden (100%) 
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Tabel 4.3. Jumlah Nomor Seluler 

Keterangan Jumlah (orang) % 

1 100 100,0 

Total 100 100,0 

               Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Salah satu syarat responden dalam penelitian ini adalah 

responden hanya menggunakan satu nomor operator seluler, oleh 

karena itu jumlahnya adalah 100 responden (100%) 

 

Tabel 4.4. Lama pemakaian nomor seluler 

Keterangan Jumlah (orang) % 

>2 tahun 39 39,0 

2 tahun 38 38,0 

1 tahun 23 23,0 

Total 100 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dalam penelitian ini seperti dapat dilihat pada tabel diatas, 

jumlah responden yang paling banyak adalah yang menggunakan 

nomor selulernya selama lebih dari 2 tahun yaitu sebesar 39%, disusul 

dengan yang menggunakan selama 2 tahun sebanyak 38%, dan yang 

baru menggunakan selama 1 tahun sebanyak 23%. 

Tabel 4.5. Pergantian Merek 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Ya 100 100,0 

Total 100 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 
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Salah satu syarat responden dalam penelitian ini adalah pernah 

melakukan pergantian merek operator seluler sebelumnya, oleh karena 

itu jumlahnya adalah 100 responden (100%). 

Tabel 4.6. Crosstab antara Jenis Operator dengan Alasan Ganti 

 Alasan Ganti Total 

Ingin 

Mencoba 

Paket 

Habis 

Sinyal 

Buruk 

Tarif 

Mahal 

M
er

ek
 O

p
er

at
o

r 

3 (Tri) 0 2 17 5 24 

Indosat 7 2 18 9 36 

Telkomsel 1 0 2 20 23 

XL 2 3 8 4 17 

TOTAL 

 10 7 45 38 100 

 
Tabel silang / crosstab diatas menampilkan mengenai alasan 

responden dengan merek operator seluler yang digunakannya dalam 

melakukan perpindahan merek operator seluler. Tabel diatas 

menunjukkan bahwa terdapat dua alasan utama pengguna operator 

seluler dalam melakukan perpindahan merek, yang pertama adalah 

karena sinyal yang buruk, dan yang kedua adalah tarif yang mahal. 

Dapat dilihat bahwa responden pengguna operator seluler Tri, paling 

banyak melakukan perpindahan merek karena alasan sinyal yang 

buruk. Pada responden pengguna Indosat, paling banyak melakukan 



48 
 

perpindahan juga karena sinyal yang buruk. Hal berbeda nampak pada 

responden pengguna operator seluler Telkomsel dimana paling banyak 

menyampaikan alasan berpindah merek adalah karena tariff yang 

mahal, hal ini dapat membuktikan bahwa Telkomsel memiliki 

keunggulan pasar yang jelas, yaitu kualitas jaringan dan sinyal yang 

baik walaupun harga yang ditawarkan juga lebih tinggi. Responden 

pengguna operator seluler XL juga paling banyak melakukan 

perpindahan merek dengan alasan sinyal yang buruk. 

4.2. Tanggapan Responden  

Berdasarkan pada tabel 4.10 dibawah dapat diketahui bahwa 

ternyata  rata-rata dari jawaban responden mengenai perpindahan 

merek adalah sebesar 4,46 dan termasuk dalam kategori Tinggi. 

Artinya dalam penelitian ini responden memiliki keinginan yang kuat 

untuk mengganti operator seluler yang mereka gunakan, dan memiliki 

kerentanan yang kuat untuk melakukan perpindahan merek operator 

seluler. 

Tabel 4.7. Rata-rata tanggapan responden mengenai Perpindahan 

merek 

No Keterangan Rata-rata 

1 Saya memiliki keinginan yang kuat 

untuk segera mengganti operator seluler 

ini 

4,66 

2 Saya tidak bersedia menggunakan 

layanan operator seluler ini lagi di 

4,18 
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kemudian hari 

3 Saya sering melakukan pergantian 

merek operator seluler 

4,54 

 Rata-rata 4,46 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Hasil diatas memberikan gambaran bagi para pelaku bisnis 

operator seluler, bahwa ada keinginan yang besar pada pelanggannya 

untuk melakukan pergantian merek operator seluler. Munculnya 

keinginan untuk segera berpindah, dan bahkan sentimen untuk enggan 

menggunakan operator seluler yang sama dikemudian hari, dapat 

menjadi warning bagi perusahaan untuk kembali mengevaluasi 

layanan yang ditawarkan pada konsumen. 

Tabel 4.8 dibawah menunjukkan rata – rata tanggapan 

pelanggan operator seluler terkait kepuasan yang dirasakan terhadap 

operator seluler yang digunakannya. 

Tabel 4.8. Rata-rata tanggapan mengenai Kepuasan 

No Keterangan Rata-rata 

1 Saya puas dengan tarif sms dan telepon 

dari operator seluler yang saya gunakan 

5,78 

2 Saya puas dengan tarif internet dari 

operator seluler yang saya gunakan 

5,20 

3 Saya puas dengan kecepatan dan 

kelancaran koneksi internet dari 

operator seluler yang saya gunakan. 

5,69 

4 Saya puas dengan kekuatan dan 

kualitas jaringan / sinyal dari operator 

seluler yang saya gunakan. 

5,64 

5 Saya puas dengan pelayanan dari 

customer service operator seluler yang 

5,50 
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saya gunakan dalam menangani 

problem pelanggan. 

6 Saya tidak merasa kecewa memilih 

operator seluler yang saya gunakan. 

5,96 

 Rata-rata 5,63 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dapat diketahui bahwa rata-rata dari jawaban responden 

mengenai kepuasan adalah sebesar 5,63 dan termasuk dalam kategori 

Tinggi. Artinya rata – rata responden merasa puas dengan operator 

seluler yang digunakannya, baik itu meliputi tarif layanan, kualitas 

jaringan, dan juga performa customer service dalam melayani keluhan 

pelanggannya 

 

Tabel 4.9. dibawah menunjukkan rata – rata tanggapan 

pelanggan operator seluler terkait kepuasan yang dirasakan terhadap 

operator seluler yang digunakannya. 

Tabel 4.9. Rata-rata tanggapan mengenai Product Attachment 

No Keterangan Rata-rata 

1 Nomor seluler yang saya gunakan 

sudah menjadi bagian dari identitas / 

pengenal diri saya 

5,54 

2 Saya selalu memberikan nomor ini 

ketika ada yang menanyakan kontak 

atau nomor handphone saya. 

5,47 

3 Nomor seluler yang saya gunakan ini 

tercantum dalam kartu nama / tanda 

identitas saya 

5,60 

4 Sulit bagi saya untuk mengganti nomor 

dari operator seluler yang saya gunakan 

ini dengan brand lain. 

5,57 
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5 Adanya switching cost / effort lebih 

yang merepotkan saya jika saya 

berpindah merek atau nomor operator 

seluler lain. 

5,94 

6 Saya merasa nyaman menggunakan 

nomor tersebut. 

5,84 

7 Saya merasa tenang menggunakan 

nomor tersebut. 

4,78 

 Rata-rata 5,53 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dapat diketahui bahwa rata-rata dari jawaban responden 

mengenai Product Attachment ini sebesar 5,53 dan termasuk dalam 

kategori Tinggi. Artinya rata – rata responden memiliki product 

attachment dengan nomor operator seluler yang digunakannya. 
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4.3. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukuran 

dapat digunakan untuk mengukur sebuah variabel. Untuk pengujian 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel. Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji 

variabel: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Validitas   

Variabel  Cross loading Kriteria  

X1 0.717 Nilai loading faktor harus di 

atas 0,50 dinyatakan valid. 

Ada 5 variabel tidak valid.  
X2 0.714 

X3 0.901 

X4 0.834 

X5 0.495 

X6 0.461 

X7 0.729 

X8 0.705 

X9 0.657 

X10 0.775 

X11 0.419 

X12 0.428 

X13 0.665 

X14 0.593 

X15 0.783 

X16 0.427 

 

       Sumber: Data Primer yang Diolah  

Dilihat dari tabel 4.10. diketahui bahwa nilai cross loading > 

0.5 sehingga item pertanyaan untuk  variabel ini dapat dikatakan valid 

kecuali 5 item pertanyaan yang tidak valid sehingga akan dibuang 

untuk pengujian hipotesis. 
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Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah 

hasilnya: 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Reliabilitas  

Variabel  Composite 

Reliability 

Keterangan 

Perpindahan merek 0,824 Reliabel 

Kepuasan 0,816 Reliabel 

Product Attachment 0,790 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Dilihat dari tabel 4.14. dapat diketahui bahwa untuk masing-

masing variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar 

daripada 0,6 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel. 
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4.4. Uji Hipotesis 

H1 : Terdapat pengaruh kepuasan terhadap  product attachment 

pengguna operator seluler. 

Tabel 4.12. Hasil Pengujian Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13.994 1.868  7.491 .000 

Satisfaction .389 .080 .441 4.862 .000 

a. Dependent Variable: Prodattach 

Berdasarkan tabel perhitungan regresi di atas diketahui bahwa nilai 

signifikansi untuk pengaruh Kepuasan terhadap Product Attachment sebesar 

0,000 dan lebih kecil dari α 5%. Nilai Beta juga menunjukkan bahwa 

pengaruh yang muncul adalah pengaruh positif. Hasil ini menunjukan bahwa 

hipotesis pertama diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepuasan terhadap product attachment. 
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H2: Terdapat pengaruh kepuasan terhadap perilaku perpindahan merek 

pengguna operator seluler. 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 12.264 2.477  4.952 .000 

Satisfaction .049 .106 .046 .460 .647 

a. Dependent Variable: Brandswitch 

Nilai signifikansi untuk pengaruh kepuasan terhadap perpindahan 

merek sebesar 0,647 lebih besar dari α 5%. Nilai Beta yang diperoleh juga 

menyatakan pengaruh yang muncul adalah pengaruh positif. Hal ini 

menunjukan bahwa hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh negative dan 

signifikan kepuasan terhadap perilaku perpindahan merek pengguna operator 

seluler ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kepuasan 

konsumen terhadap operator seluler tidak serta merta membuat konsumen 

tidak melakukan perpindahan merek, dan juga berarti bahwa konsumen yang 

tidak melakukan perpindahan merek belum tentu merasakan kepuasan 

terhadap operator seluler yang digunakan. 
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H3: Terdapat pengaruh product attachment terhadap perilaku 

perpindahan merek pengguna operator seluler. 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Regresi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 18.773 2.709  6.929 .000 

Prodattach -.240 .116 -.203 -2.057 .042 

a. Dependent Variable: Brandswitch 

Nilai signifikansi untuk pengaruh  Product Attachment terhadap 

Perpindahan merek sebesar 0,042 lebih kecil dari α 5%. Nilai Beta yang 

diperoleh juga menunjukkan bahwa pengaruh yang muncul adalah pengaruh 

negatif. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan product attachment terhadap perpindahan merek dapat 

diterima. Dengan adanya pengaruh negatif product attachment terhadap 

perpindahan merek, berarti semakin tinggi product attachment yang dirasakan 

oleh konsumen, maka semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan 

perpindahan merek. 
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H4 : Terdapat pengaruh kepuasan terhadap perilaku perpindahan 

merek pengguna operator seluler melalui product attachment. 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji PLS 

Tabel 4.15. Output Bootsrapping PLS 

Variabel Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T statistics P Value 

Product Attachment 

Perpindahan merek 

-0.295 -0.324 0.112 2.643 0.008 

Kepuasan 

Perpindahan merek 

0.203 0.216 0.131 1.554 0.121 
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Kepuasan  Product 

Attachment 

0.493 0.518 0.079 6.271 0.000 

    Sumber: Data primer diolah 

Pengujian mediasi menggunakan Sobel test online dengan hasil: 

 

Dari hasil Sobel test diketahui nilai Sobet test dengan p-value 

0.01523945 lebih kecil dari α 5%, hasil ini menunjukkan hipotesis keempat 

bahwa terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap perilaku perpindahan 

merek pengguna operator seluler melalui product attachment dapat diterima. 
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4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh kepuasan terhadap product attachment pengguna 

operator seluler 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penting dalam 

berbagai kegiatan bisnis. Berbagai hal terus menerus dilakukan oleh 

perusahaan untuk dapat menjawab keinginan, kebutuhan, dan ekspektasi dari 

konsumennya, karena dengan terpuaskannya keinginan dan kebutuhan para 

konsumen tentu akan memberi dampak yang positif bagi perusahaan. 

Konsumen yang merasa puas terhadap suatu produk tentunya cenderung 

menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut secara terus menerus. 

Bretherton (2012) menyatakan bahwa kelekatan merupakan pola yang akan 

membentuk perilaku habit atau behavior. Pola konsumsi tersebut diharapkan 

dapat menimbulkan product attachment antara sebuah produk dengan 

penggunanya. 

Hasil dari penelitian ini menguatkan teori tersebut, karena didapati 

bahwa kepuasan pengguna operator seluler memiliki pengaruh signifikan 

terhadap product attachment. Ketika seorang konsumen merasa puas dengan 

nomor seluler yang digunakan maka nomor tersebut akan dipakai secara 

berkelanjutan, dan semakin lama konsumen menggunakan produk tersebut 

maka product attachment yang muncul juga akan semakin kuat. 
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4.5.2. Pengaruh kepuasan terhadap  perilaku perpindahan merek 

pengguna operator seluler 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kepuasan 

pengguna operator seluler tidak berpengaruh signifikan terkait keputusan 

untuk melakukan perpindahan merek.  

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dimungkinkan karena 

responden merasakan ketidakpuasan dan memiliki keluhan – keluhan 

terhadap operator seluler yang digunakannya, namun tetap menggunakan 

nomor dari operator seluler tersebut dan memutuskan untuk tidak melakukan 

perpindahan merek.  

Layanan operator seluler merupakan jenis jasa yang digunakan oleh 

konsumen secara continue dalam range waktu tertentu. Ketidakpuasan bisa 

terjadi di awal konsumsi, namun bisa juga terjadi di periode tertentu dalam 

range waktu konsumsi tersebut. Pertimbangan muncul ketika ketidakpuasan 

muncul diwaktu konsumen sudah melakukan konsumsi secara terus menerus 

dan product attachment sudah muncul dalam pola konsumsi tersebut. 

Konsumen dapat merasakan ketidakpuasan terhadap operator seluler yang 

sekarang digunakan, namun tentu akan merasa kesulitan dan enggan untuk 

melakukan perpindahan merek. 

Meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya 

pengaruh signifikan dari kepuasan terhadap perpindahan merek pengguna 

operator seluler, bukan berarti perusahaan bisa mengesampingkan kualitas 
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layanan, penawaran, dan tarif yang menarik dan memuaskan konsumennya. 

Karena apabila kepuasan itu tidak didapati sejak awal konsumsi, akan 

cenderung lebih mudah bagi konsumen untuk langsung mengganti atau 

melakukan perpindahan merek ke operator seluler lainnya. 

 

4.5.3. Pengaruh product attachment terhadap perilaku perpindahan 

merek pengguna operator seluler 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dinyatakan bahwa product 

attachment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perpindahan merek. 

Schifferstein dan Pelgrim (2008) menyatakan bahwa product 

attachment  terkait dengan kenyamanan pengguna, ingatan konsumen, dan 

dukungan untuk self identity, visi, manfaat, reliabilitas dan nilai pasar yang 

dirasakan seseorang terhadap sebuah produk sehingga memberikan ikatan 

yang kuat antara sebuah produk dengan konsumennya melalui desain proses 

yang ada. 

Munculnya keterikatan antara konsumen dengan sebuah produk yang 

digunakan tentu mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan 

perpindahan merek. Semakin tinggi product attachment terhadap 

konsumennya, maka switching cost yang dirasakan konsumen akan semakin 

besar, dan tentunya akan memunculkan keengganan untuk melakukan 

perpindahan merek itu sendiri. 
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4.5.4. Pengaruh kepuasan terhadap perilaku perpindahan merek 

pengguna operator seluler melalui product attachment 

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh antara 

kepuasan terhadap perilaku perpindahan merek pengguna operator seluler 

melalui product attachment. Jadi dapat dipahami bahwa keputusan akhir 

konsumen dalam melakukan atau tidak melakukan perpindahan merek 

dipengaruhi bukan hanya oleh kepuasan terhadap layanan dari operator seluler 

tersebut, melainkan juga mempertimbangkan product attachment pengguna 

terhadap nomor operator seluler yang telah digunakannya. Hal ini 

menerangkan fenomena dimana pengguna merasakan ketidakpuasan dan 

memiliki banyak keluhan terhadap nomor yang digunakan, namun merasa 

keberatan atau kesulitan apabila harus melakukan pergantian nomor ke merek 

operator seluler lain yang menurutnya lebih menarik. 

Perusahaan operator seluler hendaknya bisa memaksimalkan product 

attachment bagi para penggunanya untuk meredam perpindahan merek yang 

dilakukan oleh konsumen dalam persaingan pasar yang begitu ketat, dengan 

produk yang sejenis dan harga yang bersaing. Hal ini dapat dilakukan salah 

satunya dengan membuat berbagai penawaran yang menarik konsumen untuk 

mengkaitkan nomor seluler yang digunakan dengan berbagai kegiatan 

mereka, seperti pendaftaran membership, dan lain – lain. Dengan menerapkan 

strategi tersebut maka secara tidak langsung pelanggan sendiri mengakselerasi 

proses attachment dengan nomor yang digunakan, dan tentunya akan semakin 

sulit bagi pelanggan untuk melakukan perpindahan merek. 
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