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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Responden  

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti kepada para 

responden, data responden akan dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan. 

4.1.1. Responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 

Dari tabulasi silang karakteristik responden berdasarkan usia dan 

pendidikan terakhir (lihat tabel 4.1.)  

Tabel 4. 1.   

Responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 

Usia 

 

Jenis  kelamin TOTAL 

Perempuan Laki-laki 

≤ 20  3 

6% 

1 

2% 

4 

8% 

21-30 19 

38% 

14 

28% 

33 

66% 

31-40 7 

14% 

3 

6% 

10 

20% 

> 40 2 

4% 

1 

2% 

3 

6% 

TOTAL 31 

62% 

19 

38% 

50 

100% 

                       Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Tabel 4.1. menunjukkan hasil jenis kelamin dan usia dari para 

responden. Dalam tabel 4.1. Dapat diketahui bahwa dari 50 responden 

melakukan brand switching terhadap AMDK galon merek AQUA 

sebanyak 31 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 62% 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 38% atau sejumlah 19 orang berjenis 

kelamin laki-laki. Responden didominasi oleh perempuan karena salah 
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satu target peneliti adalah berasal dari rumah tangga, sehingga yang 

menjawab kuesioner adalah ibu rumah tangga yang berjenis kelamin 

perempuan. Untuk usia dari responden, paling banyak berasal dari usia 

21-30 tahun dengan jumlah responden sebanyak 33 responden dengan 

persentase sebesar 66%. Dari 33 responden, responden berjenis kelamin 

perempuan adalah sebanyak 19 responden dan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki adalah sebanyak 14 responden. 

4.1.2. Responden berdasarkan pendidikan terakhir dan pekerjaan 

Adapun gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir dan 

pekerjaan dalam penelitian ini yaitu:  

Tabel 4.2.  

Gambaran responden berdasarkan pendidikan terakhir  

dan pekerjaan 

Sumber: Data Primer (2019) 

Tabel 4.2. menunjukkan gambaran responden berdasarkan 

pendidikan terakhir dan pekerjaan dari responden. Responden yang 

menempuh pendidikan terakhir di SMA adalah sebanyak 36 responden 

Pekerjaan  Pendidikan Terakhir TOTAL 

SMA D1/2/3/4 S1 S2/3 

Mahasiswa  10 

20% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

20% 

Ibu Rumah 

Tangga 

10 

20% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

10 

20% 

Pengelola 

kost 

7 

14% 

1 

2% 

2 

4% 

0 

0% 

10 

20% 

Pengelola 

Rumah 

makan 

5 

10% 

1 

2% 

4 

8% 

0 

0% 

10 

20% 

Lainnya 4 

8% 

0 

0% 

5 

10% 

1 

2% 

10 

20% 

TOTAL 36 

72% 

2 

4% 

11 

22% 

1 

2% 

50 

100% 
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atau sebesar 72%, responden dari lulusan D1/2/3/4 adalah sebanyak 2 

responden atau sebesar 4% dan responden dengan lulusan S1 adalah 

sebanyak 11 responden atau sebesar 22% serta responden dengan 

lulusan Pasca Sarjana (S2/S3) adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 

2%. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa responden didominasi oleh 

lulusan SMA, hal ini karena responden yang diteliti merupakan 

pengelola kost dan pengelola rumah makan, karyawan dan ibu rumah 

tangga serta mahasiwa yang mayoritas merupakan lulusan SMA. 

Perkerjaan responden sudah dipilih oleh peneliti sebelumnya yaitu 

terdiri dari mahasiswa, ibu rumah tangga, pengelola kost, pengelola 

rumah makan serta lainnya yang masing-masing berjumlah sebanyak 

10 responden. 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif  

Dengan menggunakan rentang skala, peneliti dapat menentukan 

kategori dari 12 variabel dalam penelitian ini. Tabel 4.5 menunjukan total skor, 

rata-rata skor dan kategori  jawaban dari 50 responden terhadap 12 variabel 

dalam penelitian ini. Tabel statistik deskriptif dapat dilihat pada halaman 

berikutnya. 
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Tabel 4.5 

    Statistik Deskriptif 

           Sumber: Data Primer (2019) 

 

No Variabel  

Frekuensi jawaban Total 

Skor 

Rata-

rata Kategori STS TS N S SS 

1 Variety Seeking 2 6 16 21 5       

  Skor 2 12 48 84 25 171 3.42 Setuju 

2 Produk Palsu 17 13 13 7 0       

  Skor 17 26 39 28 0 110 2.2 

Tidak 

Setuju 

3 Isu buruk 3 7 15 15 10       

  Skor 3 14 45 60 50 172 3.44 Setuju 

4 

Kualitas air 

menurun 0 17 26 5 2       

  Skor 0 34 78 20 10 142 2.84 Netral 

5 

Ketidaktersediaan 

produk 12 26 12 0 0       

  Skor 12 52 36 0 0 100 2 

Tidak 

Setuju 

6 

Harga tidak 

sesuai kualitas 2 6 18 17 7       

  Skor 2 12 54 68 35 171 3.42 Setuju 

7 

Harga lebih 

mahal 2 5 4 9 30       

  Skor 2 10 12 36 150 210 4.2 

Sangat 

Setuju 

8 

Merek lain lebih 

menarik 0 3 19 21 7       

  Skor 0 6 57 84 35 182 3.64 Setuju 

9 Tidak cocok rasa 2 5 17 18 8       

  Skor 2 10 51 72 40 175 3.5 Setuju 

10 

Pengaruh 

keluarga 7 7 26 4 6       

  Skor 7 14 78 16 30 145 2.9 Netral 

11 Pengaruh teman 3 16 25 4 2       

  Skor 3 32 75 16 10 136 2.72 Netral 

12 

Pengaruh 

lingkungan 1 14 26 6 3       

  Skor 1 28 78 24 15 146 2.92 Netral 
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a. Tanggapan responden terhadap variety seeking  

Responden menyatakan bahwa setuju variety seeking menjadi 

alasan konsumen melakukan perpindahan merek (brand switching), hal 

tersebut dibuktikan dengan rata-rata skor variabel variety seeking adalah 

sebesar 3,42. Skor tersebut menunjukan responden setuju terhadap variabel 

variety seeking, sesuai dengan kategori rentang skala.  

b. Tanggapan responden terhadap produk palsu 

Responden menyatakan tidak setuju bahwa produk palsu menjadi 

alasan konsumen melakukan brand switching. Rata-rata skor pada variabel 

sebesar 2,2, hasil tersebut berada pada kategori tidak setuju dalam rentang 

skala. Hal ini karena mayoritas responden jarang ataupun bahkan belum 

pernah menemui AMDK galon merek AQUA yang palsu dan rata-rata 

masih tersegel dengan rapi. 

c. Tanggapan responden terhadap isu buruk yang beredar  

Hasil rata-rata skor pada variabel isu buruk adalah 3,44. Hasil 

tersebut berarti responden setuju terhadap pernyataan bahwa isu buruk 

merupakan alasan mengapa konsumen melakukan brand switching. 

Responden mengatakan bahwa sering mendengar isu pengeroposan tulang 

dan kandungan air yang kurang baik pada produk air minum dalam kemasan 

(AMDK) merek AQUA. 

d. Tanggapan responden terhadap penurunan kualitas produk  

Responden netral terhadap variabel penurunan kualitas produk. Hal 

ini terbukti dengan rata-rata skor variabel penurunan kualitas produk 

menunjukkan angka 2,84. Beberapa responden menyatakan bahwa kualitas 

produk air minum dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA menurun,  

hal ini karena rasa air minum yang dirasa berubah seiring dengan perubahan 

waktu dan sebagiannya lagi menyatakan bahwa kualitas air minum dalam 

kemasan (AMDK) galon merek AQUA masih seperti dulu dan penurunan 

kualitas bukanlah alasan mengapa responden tersebut melakukan 

perpindahan merek. 
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e. Tanggapan responden terhadap ketersediaan barang 

Hasil rata-rata skor pada variabel ketersediaan barang adalah 2. 

Angka tersebut menunjukan bahwa responden tidak setuju terhadap variabel 

ketersediaan barang sebagai alasan konsumen melakukan brand switching, 

karena angka 2 termasuk dalam kategori tidak setuju dalam rentang skala. 

Hal ini karena mayoritas responden menyatakan bahwa AMDK galon 

merek AQUA mudah dicari dan didapatkan di daerah Karangrejo bahkan 

beberapa konsumen menyatakan bahwa hanya jika AMDK galon yang 

digunakan tidak ada (bukan AQUA) maka akan menggunakan AQUA 

sebagai cadangan karena mudah di temukan. 

f. Tanggapan responden terhadap harga tidak sesuai dengan kualitas produk 

Responden menyatakan setuju terhadap harga tidak sesuai dengan 

kualitas sebagai alasan konsumen melakukan brand switching. Skor rata-

rata variabel harga tidak sesuai kualitas produk  adalah 3,42. Angka tersebut 

masuk dalam kategori setuju. Hal ini karena responden menilai bahwa 

antara harga yang harus dikeluarkan dengan kualitas produk yang 

ditawarkan tidak sesuai seperti misalnya kualitas airnya. 

g. Tanggapan responden terhadap harga lebih mahal dibanding merek lain 

Responden menyatakan sangat setuju terhadap variabel harga mahal 

dibandingkan dengan merek. Hasil rata-rata skor menunjukan nilai 4,2 

dimana angka tersebut masuk dalam kategori sangat setuju dalam rentang 

skala. Hal ini karena responden membandingkan antar harga air minum 

dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA dengan air minum dalam 

kemasan merek lain dan AMDK galon merek AQUA memang lebih mahal 

jika dibandingkan dengan merek AMDK galon merek lainnya. 

h. Tanggapan responden terhadap ketertarikan terhadap merek lain 

Responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa 

ketertarikan terhadap merek lain merupakan alasan konsumen melakukan 

brand switching, hasil rata-rata skor pada variabel ini adalah 3,64 sehingga 

variabel tersebut masuk dalam kategori setuju. Hal ini karena merek AMDK 
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lain dianggap lebih menarik bagi konsumen misalnya jika dilihat dari sisi 

promo ataupun proses pengantaran produk. 

i. Tanggapan responden terhadap ketidakcocokan rasa 

Hasil rata-rata skor variable ketidakcocokan rasa sebesar 3,5 

sehingga variabel ini masuk dalam kategori setuju. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa responden menyatakan setuju terhadap pernyataan 

ketidakcocokan rasa. Hal ini karena responden menyatakan bahwa air 

minum dalam kemasan (AMDK) merek AQUA dirasa agak pahit oleh 

beberapa konsumen dan dianggap tidak cocok bagi responden dari sisi rasa. 

j. Tanggapan responden terhadap pengaruh keluarga 

  Responden menyatakan netral terhadap penyataan pengaruh 

keluarga karena pada hasil rata-rata skor variabel ini hanya mempunyai nilai 

sebesar 2,9. Nilai tersebut masuk dalam kategori netral.  Hal ini karena 

beberapa konsumen melakukan perpindahan merek disebabkan oleh 

kebutuhan keluarga yang mengharuskan konsumen tersebut berpindah 

merek dan sebagiannya lagi tidak. 

k. Tanggapan responden terhadap pengaruh teman  

Responden dalam penelitian ini menyatakan netral terhadap 

pernyataan pengaruh teman, hal tersebut dapat dilihar dari hasil rata-rata 

skor untuk variabel ini adalah 2,72. Hal ini karena beberapa responden 

melakukan perpindahan merek disebabkan oleh pengaruh teman yang 

mengatakan bahwa produk AMDK galon yang terbaik adalah AMDK galon 

merek AQUA, dan sebagiannya lagi tidak setuju bahwa pengaruh teman 

merupakan alasan responden melakukan perpindahan merek. 

l. Tanggapan responden terhadap pengaruh lingkungan  

Responden dalam penelitian ini menyatakan netral terhadap 

pernyataan pengaruh lingkungan, hal tersebut dapat dilihar dari hasil rata-

rata skor untuk variabel ini adalah 2,92. Hal ini karena beberapa responden 

melakukan perpindahan merek yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan  

dan sebagiannya lagi tidak setuju bahwa pengaruh lingkungan merupakan 

alasan responden melakukan perpindahan merek. 
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4.3. Analisis Faktor  

Untuk mengolah data analisis faktor pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat bantu yaitu program SPSS for windows versi 16.0.  

4.3.1. Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Barlett’s Test 

Berikut adalah Tabel yang berisi output spss KMO and Bartlett‟s Test:  

Tabel 4.6 

 

Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) adalah 0,616 yang berarti lebih besar dari 0,5 dan hasil 

siginifikansi barlett’s test yaitu 0,000 yang menunjukan bahwa 

signifikansi jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel tersebut dapat 

dianalisis lebih lanjut.  

4.3.2. Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) 

Nilai MSA masing-masing variabel didapatkan dengan melihat tabel 

anti image matrics pada bagian bagian anti image correlation. Sejumlah 

angka yang membentuk garis diagonal dan memiliki tanda “a‟ 

menandakan nilai atau besaran MSA sebuah variabel. Tabel Measure of 

Sampling Adequency (MSA) dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.7.  

Measure of Sampling Adequency (MSA) 

No 

Item 

Variabel Nilai MSA 

1. Variety seeking 0,634 

2. Produk palsu 0,326 

3. Isu buruk 0,621 

4. Kualitas air menurun 0,638 

5. 
Tidak ada ketersediaan produk 

0,358 

6. Harga tidak sesuai kualitas 0,581 

7. Harga lebih mahal 0,598 

8. Ketertarikan pada merek lain 0,717 

9. Tidak cocok rasa 0,723 

10. Pengaruh keluarga  0,698 

11. Pengaruh teman 0,528 

12. Pengaruh Lingkungan  0,730 

 Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan hasil uji MSA dalan tabel 4.7. Tidak semua faktor dapat 

dianalisis lebih lanjut karena terdapat 2 variabel mempunyai nilai kurang 

dari 0,5, yaitu variabel produk palsu dan variabel ketidaktersediaan 

produk. Maka variabel dengan loading terendah akan dikeluarkan dan 

dianalisis kembali. Variabel yang dikeluarkan adalah variabel produk 
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palsu dengan nilai loading 0,326. Berikut adalah Tabel yang berisi output 

spss KMO and Bartlett‟s Test:  

Tabel 4.8. 

 

Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) adalah 0,638 yang berarti lebih besar dari 0,5 dan hasil 

siginifikansi barlett’s test yaitu 0,000 yang menunjukan bahwa 

signifikansi jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel tersebut dapat 

dianalisis lebih lanjut.  

 

4.3.3. Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) 

Nilai MSA masing-masing variabel didapatkan dengan melihat tabel 

anti image matrics pada bagian bagian anti image correlation. Sejumlah 

angka yang membentuk garis diagonal dan memiliki tanda “a‟ 

menandakan nilai atau besaran MSA sebuah variabel. Tabel Measure of 

Sampling Adequency (MSA) dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.9.  

Measure of Sampling Adequency (MSA) 

No 

Item 

Variabel Nilai MSA 

1. Variety seeking 0,634 

2. Isu buruk 0,609 

3. Kualitas air menurun 0,666 

4. 
Tidak ada ketersediaan produk 

0,393 

5. Harga tidak sesuai kualitas 0,564 

6. Harga lebih mahal 0,597 

7. Ketertarikan pada merek lain 0,717 

8. Tidak cocok rasa 0,732 

9. Pengaruh keluarga  0,713 

10. Pengaruh teman 0,533 

11. Pengaruh Lingkungan  0,766 

 Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan hasil uji MSA dalan tabel 4.9. masih terdapat faktor 

yang tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena mempunyai nilai kurang 

dari 0,5, yaitu variabel ketidaktersediaan produk. Maka variabel 

ketidaktersediaan produk akan dikeluarkan dan uji analisis akan di 

lakukan kembali. Tabel yang berisi output spss KMO and Bartlett‟s Test 

dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.10. 

 

                Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa nilai Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) adalah 0,679 yang berarti lebih besar dari 0,5 dan hasil 

siginifikansi barlett’s test yaitu 0,000 yang menunjukan bahwa 

signifikansi jauh di bawah 0,05 maka variabel-variabel tersebut dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

4.3.4. Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) 

Nilai MSA masing-masing variabel didapatkan dengan melihat tabel 

anti image matrics pada bagian bagian anti image correlation. Sejumlah 

angka yang membentuk garis diagonal dan memiliki tanda “a‟ 

menandakan nilai atau besaran MSA sebuah variabel. Tabel Measure of 

Sampling Adequency (MSA) dapat dilihat pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.11.  

Measure of Sampling Adequency (MSA) 

No 

Item 

Variabel Nilai MSA 

1. Variety seeking 0,682 

2. Isu buruk 0,597 

3. Kualitas air menurun 0,701 

4. Harga tidak sesuai kualitas 0,559 

5. Harga lebih mahal 0,588 

6. Ketertarikan pada merek lain 0,704 

7. Tidak cocok rasa 0,721 

8. Pengaruh keluarga  0,736 

9. Pengaruh teman 0,639 

10. Pengaruh Lingkungan  0,751 

 Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasarkan hasil uji MSA dalam tabel 4.11. semua faktor sudah 

dapat dianalisis lebih lanjut karena mempunyai nilai lebih dari 0,5. 

Berdasarkan hasil uji MSA yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat 

10 variabel dari total 12 variabel yang dapat dianalisis lebih lanjut. 

Variabel harga tidak sesuai dengan kualitas mempunyai nilai MSA yang 

terendah yaitu 0,559 sedangkan variabel dengan nilai MSA tertinggi 

yaitu variabel pengaruh lingkungan dengan nilai MSA sebesar 0,751. 

 



36 
 

   
 

4.3.5. Communality  

Communalilty adalah jumlah varians dari suatu variabel mula-

mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada (Santoso, 2017). 

Semakin tinggi nilai communalities maka akan semakin kuat 

hubungan variabel tersebut dengan faktor yang terbentuk, 

sebaliknya jika nilai  communalities kecil maka hubungan variabel 

tersebut dengan faktor yang terbentuk akan semakin lemah. 

Berikut tabel communalities dalam penelitian ini. 

Tabel 4.12.  

Communalities 

Sumber: Data Primer (2019)  

 

No Variable Initial Extraction 

1. X1 (Variety seeking) 1 0,626 

2. X3 (Isu buruk) 1 0,576 

3. X4 (Kualitas air menurun) 1 0,715 

4. X6 (Harga tidak sesuai kualitas) 1 0,668 

5. X7 (Harga mahal dari merek lain) 1 0,653 

6. X8 (Tertarik terhadap merek lain) 1 0,372 

7. X9 (Tidak cocok rasa) 1 0,657 

8. X10 (Pengaruh keluarga) 1 0,581 

9. X11 (Pengaruh teman) 1 0,494 

10. X12 (Pengaruh lingkungan) 1 0,525 
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Berdasarkan Tabel tersebut, variabel kualitas air menurun menjadi 

variabel dengan nilai communalities tertinggi yaitu (0,715). Angka ini 

menunjukkan bahwa terdapat sekitar 71,5% varians dari variabel 

kualitas air menurun dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk. 

Sedangkan variabel yang memiliki nilai communalities terendah yaitu 

variabel ketertarikan terhadap merek lain 0,360 yang berarti hanya 36% 

varians dari variabel tersebut yang dapat dijelaskan oleh faktor yang 

akan terbentuk. 

4.3.6. Menentukan Jumlah Faktor  

Tabel 4.13.  

 Total Variance Explained 

 

   

Sumber: Data Primer (2019) 

Untuk menentukan faktor yang terbentuk, peneliti menggunakan 

metode Principal Component analysis. Hasil perhitungan pada tabel 

 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.908 29.084 29.084 2.908 29.084 29.084 

2 1.811 18.114 47.197 1.811 18.114 47.197 

3 1.148 11.480 58.677 1.148 11.480 58.677 

4 .954 9.544 68.221    

5 .797 7.971 76.192    

6 .722 7.223 83.415    

7 .571 5.709 89.124    

8 .394 3.940 93.064    

9 .385 3.846 96.910    

10 .309 3.090 100.000    

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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extraction sum of squared loading adalah perincian faktor, eigenvalue 

lebih besar atau sama dengan satu.  

Banyaknya faktor yang masuk didasarkan pada nilai eigenvalue 

yang besarnya lebih besar atau sama dengan 1 (satu). Dengan kriteria 

tersebut diperoleh 3 faktor yang terpilih dan memberikan sumbangan 

sebesar 58,677% kumulatif varians. Hal tersebut berarti bahwa 3 faktor 

yang terbentuk dapat menjelaskan variabel-variabel yang membuat 

konsumen melakukan perpindahan merek (brand switching) pada produk 

air minum dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA ke merek lain. 

4.3.7. Scree Plot  

Berikut adalah hasil output grafik scree plot yang diolah dengan alat 

bantu SPSS. 

 
 

Gambar 4.1. Scree Plot 

Sumber: Data Primer (2019)  

Grafik scree plot diatas menunjukkan jumlah faktor yang 

terbentuk dalam bentuk grafik. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat 

bahwa dari terbentuknya faktor 1 ke terbentuknya faktor 2, arah garis 

menurun dengan cukup tajam. Kemudian dari faktor 2 ke 3, garis masih 
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menurun. Demikian pula dari faktor 3 ke 4, namun dengan slope yang 

lebih kecil. Namun faktor 4 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y 

(eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa 3 faktor adalah yang paling 

optimal untuk meringkas kesepuluh variabel yang ada.  

4.3.8. Component Matrix  

Berikut hasil output component matrix yang diolah menggunakan 

SPSS 

Tabel 4.14. 

Component Matrix 

 

 Component 

 1 2 3 

X1 .629 .126 -.463 

X3 .384 .011 .654 

X4 -.790 -.068 .293 

X6 .156 .768 .234 

X7 -.416 .541 -.433 

X8 .544 -.249 -.118 

X9 .659 .458 -.111 

X10 .695 -.313 -.006 

X11 -.214 .668 .042 

X12 .532 .304 .387 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 

                Sumber: Data Primer (2019)  

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat diketahui distribusi 10 

variabel yang ada dalam penelitian ini pada tiga faktor yang terbentuk. 

Dalam tabel diatas, angka-angka yang ada di dalam tabel disebut 

loading factor. Loading factor akan menunjukkan besarnya korelas\\\ 
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i antara sebuah variabel dengan faktor pertama, faktor kedua, 

faktor ketiga dan faktor ke empat 

Namun dalam Tabel 4.12. di atas nilai loading factor belum dapat 

menggambarkan variabel-variabel pembentuk faktor. Beberapa 

variabel memiliki nilai loading factor yang tidak jauh berbeda antara  

faktor satu dengan faktor lainnya. Beberapa variabel juga belum  

memiliki korelasi yang kuat, terlihat beberapa faktor memiliki nilai 

loading factor yang paling dominan bernilai dibawah 0,5. Untuk itu 

perlu dilakukan rotasi faktor yang bertujuan untuk memperlihatkan 

distribusi variabel-variabel yang lebih jelas dan nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9. Rotated Component Matrix 

Berikut hasil output Rotated Component Matrix yang telah diolah 

menggunakan alat bantu SPSS 
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Tabel 4.15.  

Rotated Component Matrix 

 

 

 

Sumber: Data Primer (2019) 

Tabel 4.16. 

   Component Transformation Matrix 

          

Sumber: Data Primer (2019) 

Angka-angka yang ada pada diagonal, antara component 1 dan 1, 

component 2 dan 2, serta component 3 dan 3 menunjukkan angka jauh diatas 

 
Component 

 1 2 3 

X1 .786 .011 -.090 

X3 .011 -.033 .758 

X4 -.832 .067 -.134 

X6 .137 .739 .322 

X7 -.062 .588 -.550 

X8 .487 -.336 .148 

X9 .690 .344 .250 

X10 .552 -.421 .316 

X11 -.102 .694 -.031 

X12 .314 .225 .613 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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0,5 (0,858; 0,987; 0,871). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor yang 

terbentuk sudah tepat karena mempunyai korelasi yang tinggi antara faktor 

sebelum dirotasi dengan faktor sesudah dirotasi.. 

Berikut ini merupakan penggelompokan variabel-variabel ke dalam 

faktor dengan hasil rotasi yang telah dilakukan: 

a. Faktor 1  

Faktor pertama terdiri dari variety seeking (X1), kualitas menurun (X4), 

ketertarikan terhadap merek lain (X8), tidak cocok rasa (X9) dan pengaruh 

keluarga (X10). Apabila dilihat dari nilai loading-nya maka variabel 

kualitas menurun (X4) yaitu sebesar 0,832 yang paling berperan membuat 

konsumen melakukan perpindahan merek (brand switching) pada produk 

air minum dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA ke AMDK 

merek lain.  

b. Faktor 2 

Faktor kedua terdiri harga tidak sesuai dengan kualitas (X6), harga mahal 

(X7) dan pengaruh teman (X11). Apabila dilihat dari nilai loading-nya 

maka variabel harga tidak sesuai dengan kualitas (X6) yaitu sebesar 0,739 

yang paling berperan membuat konsumen melakukan perpindahan merek 

(brand switching) pada produk air minum dalam kemasan (AMDK) galon 

merek AQUA ke AMDK merek lain. 

c. Faktor 3 

Faktor ketiga terdiri dari variabel isu buruk (X3) dan variabel pengaruh 

lingkungan (X12). Apabila dilihat dari nilai loading-nya maka variabel isu 

buruk yaitu sebesar 0,758 yang paling berperan membuat konsumen 

melakukan perpindahan merek (brand switching) pada produk air minum 

dalam kemasan (AMDK) galon merek AQUA ke AMDK merek lain. 
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4.3.10. Penamaan Faktor  

 Penamaan faktor dalam penelitian ini dengan memilih variabel yang 

memiliki nilai loading tertinggi di dalam faktor. 

Tabel 4.17.  

Penamaan Faktor yang Terbentuk  

Variabel yang 

membentuk faktor  

Loading  Component  Nama faktor  Presentage of 

variance  

Kualitas menurun 

Variety seeking 

Tidak cocok rasa 

Pengaruh keluarga 

-0,832 

0,786 

0,690 

0,552 

 

 

Faktor 1 

 

 

Faktor Kualitas 

Menurun 

 

 

29,084 

Harga tidak sesuai 

kualitas 

Pengaruh teman 

Harga mahal diban-

ding merek lain 

 

0,739 

 

0,694 

0,588 

 

Faktor 2 

 

Faktor Harga 

Tidak Sesuai 

Kualitas 

 

18,114 

Isu buruk 

Pengaruh lingkungan 

 

0,758 

0,613 

 

 

Faktor 3 

 

Faktor Isu Buruk  

 

11,480 

Sumber: Data Primer (2019) 

a. Faktor Pertama 

Faktor pertama terdiri dari variabel kualitas menurun, variety seeking, 

ketidakcocokan rasa dan pengaruh keluarga. Nama faktor yang dapat mewakili 

kesemua variabel dalam faktor 1 tersebut yaitu faktor kualitas produk. Faktor 

kualitas produk memiliki persentage of variance sebesar 29,084%. Pada faktor 

pertama terdapat variabel yaitu variabel kualitas menurun yang memiliki nilai 
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negatif (-) yaitu – 0,832. Variabel kualitas menurun tetap dimasukkan difaktor 

karena nilai negatif hanya menunjukkan arah korelasi saja jadi tidak 

berpengaruh di faktor. 

a. Faktor Kedua:  

Faktor kedua terdiri dari variabel harga tidak sesuai kualitas, variabel pengaruh 

teman dan variabel harga mahal dibandingkan dengan merek lain. Nama faktor 

yang dapat mewakili kesemua variabel dalam faktor 2 tersebut yaitu faktor 

harga. Faktor harga memiliki persentage of variance sebesar 18,114% 

b. Faktor Ketiga: 

Faktor ketiga terdiri dari variabel isu buruk dan variabel pengaruh lingkungan. 

Nama faktor yang bisa mewakili 2 variabel tersebut adalah faktor persepsi 

negatif. Faktor persepsi negatif memiliki persentage of variance sebesar 

11,480% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


