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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitan mengenai faktor-faktor perpindahan 

merek yang dilakukan oleh konsumen terhadap air minum dalam kemasan 

(AMDK) galon merek AQUA ke merek lain di daerah Karangrejo Semarang, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Hasil pengujian analisis faktor, peneliti memperoleh tiga faktor yang  

diidentifikasi dapat mempengaruhi konsumen di daerah Karangrejo 

Semarang dalam melakukan perpindahan merek dari produk AMDK 

galon merek AQUA ke AMDK galon merek lain yaitu: 

1. Faktor Kualitas Produk yang memiliki variabel kualitas produk 

menurun, variety seeking, ketidakcocokan terhadap rasa dan 

pengaruh keluarga. Faktor ini mempunyai percentage of variance 

sebesar  29,084 %. 

2. Faktor Harga mempunyai variabel harga tidak sesuai dengan 

kualitas, pengaruh teman dan harga mahal dibanding dengan merek 

lain. Dengan percentage of variance sebesar 18,114 %. 

3. Faktor Persepsi Negatif terdiri dari variabel isu buruk dan variabel 

pengaruh lingkungan. Percentage of variance untuk faktor ini adalah 

sebesar 11,480 % 

Ketiga faktor diatas memiliki total percentage of variance adalah 

sebesar 58,678 %, hal ini berarti bahwa perpindahan merek dapat 

disebabkan oleh ketiga faktor diatas (faktor kualitas menurun, faktor 

harga yang tidak sesuai kualitas dan faktor isu buruk) dengan percentage 

of variance sebesar 58,678 % sedangakan sisanya sebesar 41,322 % 

disebabkan oleh faktor lain.  

b.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

3 faktor yang terbentuk. Untuk mengetahui faktor yang dominan dapat 
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dilihat dari faktor yang mempunyai persentage of variance tertinggi. 

Dalam penelitian ini faktor dominan adalah faktor Kualitas Produk 

dengan persentage of variance sebesar 29,084%, sehingga faktor 

dominan yang mempengaruhi konsumen didalam melakukan 

perpindahan merek dari air minum dalam kemasan (AMDK) galon 

merek AQUA ke AMDK galon merek lain di daerah Karangrejo 

Semarang  adalah faktor Kualitas Produk.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan 

beberapa saran dari penulis, yaitu: 

a. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk menjadi faktor 

dominan yang mempengaruhi perpindahan merek (brand switching) yang 

dilakukan oleh konsumen pada AMDK galon merek AQUA di daerah 

Karangrejo Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

pertimbangan bagi AQUA untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas produk air minumnya agar konsumen tidak kecewa dan melakukan 

brand switching. Selain mempertahankan dan meningkatkan kualitas, 

AQUA juga dapat mengkomunikasikan kualitas dari produk AQUA kepada 

para konsumen agar konsumen tahu dengan jelas kualitas yang ditawarkan 

oleh AQUA.   Jika kualitas airnya bagus maka konsumen akan puas dan 

tidak akan tertarik terhadap merek lain dan bahkan diantara beragam pilihan 

AMDK galon yang ada konsumen akan tetap mengkonsumsi AQUA, dan 

konsumen tentu akan memberikan pengaruh terhadap keluarganya agar 

mengkonsumsi produk yang sudah tentu bagus kualitasnya. Ketidakcocokan 

rasa yang dirasakan oleh konsumen bisa jadi karena kualitas produk (air 

minum) yang kurang baik. Konsumen yang semula merasa tidak cocok 

terhadap produk (air minum) AQUA setelah ditingkatkan kualitasnya bukan 

tidak mungkin akan menjadi konsumen yang loyal.   

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi AQUA untuk 

menyelaraskan antara harga dengan kualitas yang diberikan, mengingat 

bahwa banyak pesaing dalam bisnis AMDK yang menawarkan produknya 
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dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini karena yang menjadi faktor 

kedua yang mempengaruhi perpindahan merek (brand switching) yang 

dilakukan oleh konsumen pada AMDK galon merek AQUA di daerah 

Karangrejo Semarang adalah faktor harga yang tidak sesuai dengan kualitas 

produk. Jika harga bersahabat dengan konsumen maka hal ini akan membuat 

konsumen untuk mempengaruhi temannya misalnya saja dengan 

merekomendasikan produk AMDK merek AQUA dan mengungkapkan 

keunggulan-keunggulan dari produk AQUA. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi AQUA untuk 

terus memperhatikan isu-isu yang beredar mengenai AQUA dan jika isu 

yang beredar tidak benar maka AQUA lebih baik mengkonfirmasinya agar 

konsumen menjadi mengerti sehingga tidak muncul persepsi negatif 

mengenai produk AMDK galon merek AQUA, karena persepsi negatif yang 

belum tentu kebenarannya tersebut akan mempengaruhi lingkungan atau 

masyarakat didalam menggunakan air minum dalam kemasan (AMDK) 

galon merek AQUA. Jika isu yang beredar tidak benar maka tentu 

konsumen akan tetap mengkonsumsi dan menggunakan AMDK galon 

merek AQUA. Hal ini karena faktor ketiga dalam penelitian ini adalah 

faktor persepsi negatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 


