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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel atribut toko, 

ketersediaan produk dan harga terhadap brand switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa di Kota 

Bandung. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu atribut toko, ketersediaan produk, harga dan 

variabel dependen yaitu brand switching behaviour. 

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis explanatory research yaitu menjelaskan hubungan dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi S1 Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama dengan menggunakan random sampling sebagai teknik pengambilan 

sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel atribut toko, ketersediaan produk dan harga berpengaruh 

simultan dan parsial terhadap brand switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa di kota Bandung.  

 

 

Kata Kunci:  Atribut Toko, Ketersediaan Produk, Harga, Brand Switching Behaviour 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of variables simultaneously and partially store attribute, product 

availability and pricing on brand switching behavior of students shopping in Bandung. The independent 

variable in this study is an store attribute, product availability, price and the dependent variable is the brand 

switching behavior.  

This type of research is conducted, including the type of explanatory research is to explain the relationship 

and influence of independent variables on the dependent variable.  

The population used in this study, namely S1 student of the Faculty of Business and Management University 

Widyatama by using random sampling as a sampling technique. The method of data analysis used is multiple 

linear regression.  

The results showed that the variable store attribute, product availability and pricing and partial 

simultaneous influence on brand switching behavior of students shopping in the city.  

 

Keywords: Store attribute, Product Availability, Price, Brand Switching Behaviour 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku merupakan serangkaian aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 

Kemajuan zaman, kemudahan akses teknologi, kemudahan dalam komunikasi menjadikan manusia masa kini 

berada pada masa kepraktisan dan masa pelayanan prima. Beragamnya kemudahan dan akses menjadikan 

manusia atau konsumen memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam memilih sesuatu dan kriteria tersebut antara 

lain mengenai persoalan produk, variasi, kemudahan mencari, ketersediaan produk, harga dan bahkan nilai 

prestige (Rohman, 2009; Dimyati, 2012; Irwanto dkk, 2013). 

 Fakta mengungkapkan bahwa saat ini semakin sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan 

keunggulan bersaing karena peniruan produk yang cepat, umur produk yang singkat serta banyaknya 

informasi yang ada pada konsumen dan respon negatif konsumen terhadap iklan (Kotler dan Keller, 2006), 

selain itu fakta bahwa minimalnya hambatan untuk berpindah menjadikan konsumen dengan mudah 

berpindah dari satu toko ke toko lain (Astuti, 2010). Temuan-temuan tersebut memang menjadikan 

perusahaan harus lebih cermat dan cerdas dalam mengelola pasar karena kemiripan produk dan layanan yang 

semakin tinggi serta akses informasi yang mudah sehingga strategi perusahaan harus dibangun sedemikian 

rupa dan salah satu cara adalah membangun merek yang lebih baik, kecakapan membangun hubungan jangka 

panjang dengan konsumen dan kecakapan dalam keunggulan penawaran perusahaan (Kotler dan Keller, 

2006). 
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Kemungkinan konsumen yang berpindah atau customer switching behaviour dapat disebabkan 

karena ketidakpuasan, keinginan mencari variasi atau memenuhi rasa ingin tahu (Inger, 1999); (Sudhahar dan 

Kodimela, 2011). Kerentanan tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri jika perusahaan tidak mampu 

mendiferensiasikan dan memposisikan merek secara tepat karena seakan kedua perusahaan tersebut sama 

sehingga konsumen sudah tidak lagi melihat merek namun melihat adanya toko dengan layanan yang baik 

dan harga terjangkau. Pandangan sederhana konsumen tersebut penting untuk dipahami perusahaan dengan 

menguatkan sisi bauran ritel dan atribut produk. Perilaku konsumen yang berpindah harus dilihat dari banyak 

sisi dan juga memperhatikan waktu, ada kalanya konsumen berpindah karena adanya penawaran menarik 

tertentu dalam bentuk diskon sehingga konsumen cenderung berpindah namun jika program tersebut berakhir 

maka konsumen tersebut akan kembali pada toko semula. Di samping itu fenomena di lapangan mengatakan 

bahwa konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga dan kenyamanan dalam berbelanja. 

Dipilihnya mahasiswa program studi manajemen S1 karena memiliki student body terbesar di 

Widyatama yang menjadikan populasi beragam. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara variabel Atribut Toko, Persediaan Produk, Harga dan 

Brand Switching Behaviour dengan menetapkan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand 

Switching Behaviour Tempat Berbelanja Mahasiswa Di Kota Bandung (Studi Pada Mahasiswa Manajemen 

S1 Universitas Widyatama)”. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Atribut toko, Persediaan produk, dan Harga secara parsial mempengaruhi brand switching 

behaviour tempat berbelanja mahasiswa di Kota Bandung 

2. Apakah atribut toko, persediaan produk, harga dan pelayanan secara simultan mempengaruhi brand 

switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa di Kota Bandung 
 

ISI DAN METODE 

Atribut Toko 

 Atribut toko merupakan identitas sebuah toko yang berguna bagi kesinambungan suatu usaha. 

Bloemer dan De Ruyter (1998); Jin dan Jai (2003) secara umum menyatakan bahwa atribut toko merupakan 

keseluruhan citra toko dan sebagai evaluasi kriteria konsumen yang mengarah pada suatu toko. Perusahaan 

yang sukses adalah perusahaan yang mempunyai atribut yang dikenali dan tergambar jelas di benak 

konsumen sehingga menjadi pembeda dengan toko atau gerai pesaing. Riorini (2005) mengutip Jin dan Kim 

membagi atribut toko menjadi beberapa aspek yaitu : kenyamanan fasilitas dan lokasi, kenyamanan 

pelayanan dan suasana yang lapang dan rapi. 

 

Ketersediaan Produk 

 Persediaan produk merupakan jumlah barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada suatu 

waktu yang akan datang (Ristono, 2009; Alexandri, 2009). Kecukupan barang memberikan kepercayaan 

konsumen terhadap suatu toko (Sujana, 2012). Ketepatan perusahaan dalam melakukan kegiatan inventory 

dapat dilihat dari jumlah stok barang yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan akan berdampak pada minat 

konsumen untuk berbelanja kembali.  

 

Harga 

Kotler (2006) menyatakan harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan sejumlah 

uang berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepas barang atau jasa yang dimiliki 

kepada pihak lain. Dari sisi konsumen, harga dapat dilihat sebagai indikator nilai atas manfaat yang dirasakan 

dari produk yang dikonsumsi. Ketepatan memformulasikan harga merupakan salah satu keunggulan 

perusahaan. Stanton (1998) membangun indikator harga yaitu keterjangkauan harga, daya saing harga, 

kesesuaian dengan kualitas dan kesesuaian dengan manfaat. 

 . 

Brand Switching Behaviour 

Keaveney dalam Pursetyaningsih (2008) mendefinisikan customer switching sebagai kehilangan 

keberlanjutan pelayanan konsumen. Assael dalam Kotler dan Amstrong (2004) menyatakan bahwa jika 

dalam suatu kondisi pembelian dengan keterlibatan rendah namun memiliki perbedaan merek yang 

signifikan, konsumen sering melakukan perpindahan merek. Berakhirnya sebuah hubungan jika dalam usaha 

ritel maka ketika seorang konsumen telah tidak berbelanja lagi karena suatu alasan tertentu yang dikarenakan 

perusahaan tidak mampu menjawab kebutuhan konsumen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

konsumen berpindah yaitu masalah kepuasan dan ketidak puasan, pergeseran kebutuhan, keinginan 

konsumen, halangan demografi dan psikografi (Kartajaya, 2007).  
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Paradigma Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

H1  : atribut toko, persediaan produk, dan harga secara parsial mempengaruhi brand switching 

behaviour tempat berbelanja mahasiswa 

H2  : atribut toko, persediaan produk, harga dan pelayanan secara simultan mempengaruhi brand 

switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa 

 

Metode Penelitian 

Rancangan Penelitian 

 Rancangan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif sekaligus penelitian eksplanatori. 

Pendekatan deskriptif bertujuan memperoleh kejelasan fenomena empiris yang terjadi, menyangkut ciri–ciri 

variabel dan sebab–sebab gejala perubahan pada objek yang diteliti saat penelitian dilakukan serta hubungan 

sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan 

secara kuantitatif besaran pengaruh yang terjadi untuk kemudian dianalisis hubungannya. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Jalan Cikutra 204 A Bandung, dengan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Juni – Juli 2014. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa program studi manajemen S1 Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama yang berjumlah  sekitar 4.200 orang mahasiswa (akademik Utama 

2014). Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi tersebut. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode Random Sampling. Alasan menggunakan purposive random 

sampling yaitu semua mahasiswa mempunyai kesempatan yang sama. Adapun penentuan sampel 

menggunakan rumus Slovin dengan bound of error nya 0,1 dan p = 0,5 maka dapat ditentukan jumlah sampel 

yang diperlukan adalah :  

1. 2 


dN

N
n  

11.0.200.4

200.4
2 

n  

67,97n  

Maka jumlah sampel yang dapat dijadikan responden oleh penulis sebanyak 100 orang. 

 

Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan Microsoft Excel for Window 7.0 dan SPSS versi 13.0.  Data 

ordinal yang dihasilkan dari kuesioner ditransformasikan menjadi data interval  dengan metode succesive 

interval sebagai syarat pengolahan pengujian regresi linear berganda. 

 

Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur kesahihan kuesioner atau valid tidaknya kuesioner. Alat 

ukur yang valid mampu mengungkapkan data dengan tepat dan menggambarkan dengan cermat mengenai 

data tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas konstruk dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson 

Correlation Product Moment. Kriteria validitas tiap itemnya atau butir pertanyaan adalah jika r (koefisien 

korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor) < 0,5 maka item atau butir tersebut dinyatakan valid 

(Sugiyono, 2006:115). 

    

Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan terhadap pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat ukur 

Atribut Toko 

(X1) 

Ketersediaan Produk 

(X2) 

Harga 

(X3) 

Brand Switching Behaviour (Y) 
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yang sama. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha. Besaran nilai alpha yang dihasilkan dibanding 

dengan indeks > 0,6 (Sekaran, 2000) 

 

Metode Analisis Data 

 Sulaiman (2004) menyatakan bahwa suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu 

variabel independen maka hubungan antara kedua variabel tersebut disebut regresi berganda. Perumusan 

model analisis regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut,  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y  = Variabel Brand Switching Bahaviour 

b = Koefisien regresi 

X1 = Variabel Atribut Toko 

X2 = Variabel Ketersediaan Produk 

X3 = Variabel Harga 

e = error term 

 

Uji Alat Analisis 

Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2001). Suatu model regresi dikatakan baik jika tidak ditemukan variabel independen yang saling berkorelasi 

atau terjadi multikolinearitas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya yaitu VIF atau Variable Inflation Factor dimana nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi. Untuk menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai tolerance < 0,10 sama 

dengan nilai VIF <10. Apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilihat 

dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Menurut Ghozali 

(2001) dasar analisis dapat dilihat jika pola titik-titik yang ada membentuk pola tertentu dan teratur maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar di 

atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel 

independen atau keduanya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal (Santoso, 2001). Asumsi yang digunakan untuk menguji normalitas yaitu jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Hipotesis 

Uji F 

 Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Asumsi yang digunakan yaitu jika Fhitung > Ftabel 

dengan taraf signifikansi 0,05 atau kurang, maka dapat dikatakan secara bersama-sama variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

 

Uji t 

 Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individual terhadap 

variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel (Ghozali, 2006). Asumsi yang digunakan yaitu jika thitung > ttabel dengan 

taraf signifikansi 0,05 atau di bawahnya maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara individu 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 

Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen Program Studi S1 

sekitar 4200 mahasiswa. Adapun 4200 mahasiswa tersebut yang dijadikan sampel sebesar 100 orang. Berikut 
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ditampilkan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin dan frekuensi pembelian dalam satu bulan 

terakhir. 

 

Tabel 1 

Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin Frek Persentase 

Laki-laki 48 48% 

Perempuan 52 52% 

  Sumber : data diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 52% 

dibanding responden laki-laki yang berjumlah 48% dari jumlah sampel yang ditentukan 100 responden. 

Tabel 2 

Frekuensi Pembelian Responden 

 

Frekuensi 

Pembelian 

Frek Persentase 

2 kali 18 18% 

3 kali 39 39% 

5 kali 38 38% 

≥ 6 kali 5 5% 

  Sumber : data diolah 

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa frekuensi pembelian responden dalam satu bulan terakhir yaitu antara 

Juni – Juli 2014 yaitu 39% responden mengadakan kunjungan dan pembelian sebanyak 3 kali, 38% 

responden mengadakan kunjungan dan pembelian sebanyak 5 kali, 18% responden mengadakan kunjungan 

dan pembelian sebanyak 2 kali dan 5% responden mengadakan pembelian sebanyak lebih dari 6 kali dalam 

satu bulan terakhir.  

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kesahihan kuesioner atau valid tidaknya kuesioner. 

Sugiyono (2006) menyatakan bahwa jika koefisien korelasi < 0,5 maka item tersebut dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa koefisien korelasi menunjukkan < 0,5 yang berarti valid. 

Uji reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha. Sekaran (2000) menyatakan besaran nilai alpha 

yang dihasilkan dibanding dengan indeks > 0,6. Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa nilai cronbach 

alpha lebih dari 0,6 seperti yang tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 3 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Atribut Toko (X1) 0,837 Reliabel 

Ketersediaan Produk (X2) 0,648 Reliabel 

Harga (X3) 0,849 Reliabel 

Brand Switching Behaviour (Y) 0,883 Reliabel 

 Sumber : Data diolah 

Uji Multikolinearitas 

Cara yang digunakan untuk menguji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF. Apabila nilai 

VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Pada 

penelitian ini, posisi VIF berada di bawah 10 yaitu X1 sebesar 7,750, X2 sebesar 3,750 dan X3 sebesar 6,776. 

 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas dapat dilihat pada grafik normal P-Plot dimana posisi sebaran masih berada sekitar 

garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
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Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian maka didapati hasil yang tampak pada tabel 5, sebagai berikut. 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Independen Koefisien Regresi T hitung Sig. 

Atribut Toko 0,726 2,154 0,033 

Ketersediaan Produk 0,180 1,118 0,266 

Harga 0,742 2,279 0,029 

R Square  = 0,437 

Adj. R Square  = 0,416 

  Sumber : Data diolah 

 

Model yang digunakan yaitu melihat dari standardized regression, karena data yang digunakan bersifat 

interval dengan mentranformasi skala ordinal dengan skala Likert menjadi skala interval dengan metode 

MSI.  

Dari tabel di atas didapat hasil analisis linear berganda dengan persamaan sebagai berikut, 

Y = 0,726X1 + 0, 180X2 + 0,742X3 + e 

Keterangan : 

Y = Variabel Brand Switching Behaviour 

b = Koefisien regresi 

X1 = Variabel Atribut Toko 

X2 = Variabel Ketersediaan Produk 

X3 = Variabel Harga 

e = error term 

 

 Pada variabel atribut toko (X1) koefisien regresi adalah sebesar 0,726 dengan signifikansi pada 

0,033 menunjukkan bahwa variabel atribut toko berpengaruh terhadap Brand Switching Behaviour tempat 

berbelanja mahasiswa, maknanya adalah jika atribut toko semakin baik dan lengkap serta mempunyai ciri 

khas maka perilaku berpindah dapat ditekan. Pada variabel ketersediaan produk (X2) koefisien regresi adalah 

sebesar 0,180 dengan signifikansi 0,266 yang menunjukkan bahwa variabel ketersediaan harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Brand Switching Behaviour. Pada variabel harga (X3) koefisien regresi 

adalah sebesar 0,742 dengan signifikansi 0,029 menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan 

terhadap Brand Switching Behaviour tempat berbelanja mahasiswa, maknanya adalah jika harga dapat 

dikelola dengan baik maka akan perpindahan konsumen akan dapat dikelola juga. 

 

Uji Hipotesis 

 Hipotesis 1 yaitu variabel atribut toko, ketersediaan produk dan harga secara parsial mempengaruhi 

brand switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa. Pengaruh parsial diuji dengan menggunakan uji t 

dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat sig. t kurang dari 0,05. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel atribut toko atau X1 dan variabel harga atau X3 

diterima dengan taraf signifikansi 0,033 untuk X1 dan 0,029 untuk X3 yang berarti < 0,05. Sedangkan 

variabel X2 atau ketersediaan produk memiliki signifikansi 0,266 atau lebih dari batas toleransi yaitu 5 

persen sehingga secara parsial variabel ketersediaan produk tidak berhubungan signifikan dengan brand 

switching behaviour. 

 Hipotesis 2 yaitu atribut toko, ketersediaan produk, harga dan pelayanan secara simultan 

mempengaruhi brand switching behaviour tempat berbelanja mahasiswa. Pengaruh simultan diuji dengan Uji 

F dengan melihat Sig. F < 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Sig. F < 0,05 (0,000 < 0,05) yang 
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berarti bahwa atribut toko, ketersediaan produk, harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap brand 

switching behaviour.  

 

Diskusi 

Dari ketiga variabel independen penelitian dapat dianalisis bahwa untuk segmen konsumen 

mahasiswa didapati variabel atribut toko yang dibangun dengan indikator kenyamanan fasilitas dan lokasi, 

kenyamanan pelayanan dan suasana yang lapang dan rapi mempengaruhi brand switching behaviour. 

Demikian juga dengan variabel harga yang dibangun dengan indikator keterjangkauan harga, daya saing 

harga dan kesesuaian dengan kualitas mempengaruhi brand switching behaviour. Namun untuk variabel 

ketersediaan produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap brand switching behaviour yang 

ditunjukkan dengan taraf signifikansi t sebesat 0,266 atau lebih dari toleransi yang disyaratkan yaitu 5 persen. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perusahaan harus membangun sesuatu yang dapat dirasakan 

langsung oleh konsumen yang dimulai dari sesuatu yang dapat dilihat (kondisi fisik) yaitu atribut toko. 

Suasana yang lapang, rapi serta didukung oleh sarana dan prasarana serta pelayanan yang prima maka akan 

mampu menciptakan suatu gambaran mengenai toko. Berdasarkan hasil observasi lapangan, didapati bahwa 

mahasiswa saat ini cenderung memilih toko yang rapi dan lengkap serta mempunyai fasilitas mini cafe, free 

wifi dan kelengkapan cara pembayaran. Suasana yang lapang berarti mahasiswa bebas bergerak, bebas 

memilih dan bebas beraktivitas serta mempunyai lapangan parkir dan nyaman dijadikan tempat santai. Tren 

selera mahasiswa seperti ini sudah banyak diakomodasi oleh peritel seperti Alfamart, Indomaret dan Circle K 

yang berlokasi di pusat keramaian dan aktivitas serta mempunyai sarana yang sesuai dengan keinginan 

mahasiswa.  

Selain variabel atribut toko, variabel harga merupakan satu-satunya dari bauran ritel dan bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Di sisi lain, variabel harga merupakan jumlah 

pengorbanan yang harus dikeluarkan konsumen untuk menikmati suatu produk atau jasa. Ketepatan 

memformulasikan harga merupakan keunggulan bagi perusahaan. Konsumen yang merasa tidak keberatan 

atas suatu harga berarti perusahaan sukses memformulasikan harga. Mengingat pasar mahasiswa yang masih 

bergantung pada pendapatan orang tua maka variabel harga menjadi penting dalam keputusan konsumsi 

mahasiswa. Walaupun mahasiswa memiliki selera dan kriteria yang tinggi namun juga harus dipahami bahwa 

selera tinggi tersebut harus disertai dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan mahasiswa. 

Ketersediaan produk merupakan satu-satunya variabel yang tidak signifikan berkaitan dengan brand 

switching behaviour. Walaupun persediaan produk bersifat penting namun di mata konsumen yaitu 

mahasiswa untuk produk tertentu dan tidak bersifat darurat maka variabel ketersediaan produk tidak menjadi 

masalah bagi mahasiswa. Kondisi ini dapat disiasati oleh perusahaan dengan produk yang sifatnya substitusi 

sehingga jika produk yang diingini konsumen tidak ada maka perusahaan menawarkan produk lain. 

Demikian halnya dengan konsumen sudah paham produk apa yang ada dan disediakan di suatu toko/ gerai 

sehingga konsumen tidak perlu mencari-cari produk tersebut di toko tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Mahasiswa perkotaan merupakan mahasiswa dengan segmen pendapatan sedang namun memiliki 

kriteria dan selera yang cenderung komplek sehingga sebagai pasar muda harus dirawat sebagai aset 

perusahaan jangka panjang. Mahasiswa sebagai segmen usia muda dan mempunyai selera yang fluktuatif 

harus diakomodasi oleh peritel khususnya peritel berjaringan skala nasional. Sesuai dengan hasil penelitian 

dan uji hipotesis maka bentuk akomodasi yang bisa diberikan yaitu membangun atribut toko sebagai tampilan 

fisik dan disertai dengan pelayanan yang prima. Selanjutnya yaitu variabel harga yang harus dibangun secara 

tepat yang menjadikan konsumen yaitu mahasiswa tidak merasa keberatan namun dapat menerima harga 

tersebut secara wajar. 

 

REFERENSI 

 

Astuti, Rif’ah Dwi (2010),”Studi tentang Perilaku Perpindahan Merek (Brand Switching)”, Orbith, Vol 6 no 

1. pp. 121-129 

 

Bloemer, J dan De Ruyter (1998), “On The Relationship Between Store Image, Store Satisfaction, and Store 

Loyalty”, European Journal of Marketing. Vol 32, pp.499-513 

 

Clemes, Michael, Christopher Gan dan Li Yan Zheng (2007), “Customer Switching Behaviour in the New 

Zealand Banking Industry”. Banks and Bank System. Vol. 2. No 2. Pp 50-65 

Dimyati, Mohamad (2012), “Model Struktural Pengaruh Atribut Produk terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan Produk Pond’s”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 10 No 1. 

 

Ghozali, Imam.2001. Analisis Multivariate Lanjutan dengan SPSS. Edisi I. Semarang : BP UNDIP 

 



 
Conference on Management and Behavioral Studies (CMBS) 2014 

Program Studi S-1 Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara 

ISBN NO 978-602-71601-0-1 

 

80 

 

Irwanto, dkk (2013),”Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan strategi Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 

dan Pengaruhnya pada Terbentuknya Word of Mouth di Perumahan Madani Group Jabodetabek”, 

Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 11 No 1. 

 

Jin, Byoungho dan Jai Ok Kim (2001) “The Mediating Role of Excitement in Customer Satisfaction and 

Repratonage Intention of Discount Store Shoppers in Korea”, Journal of Shopping Center Research. 

 

Kartajaya, Hermawan (2007), Seri 9 Elemen Marketing on Brand. Jakarta : Markplus. 

 

Kotler dan Keller (2006), Manajemen Pemasaran, Jakarta : Indeks 

 

Pursetyaningsih (2008), “Pengaruh Harga, Reputasi, Kualitas Jasa, Promosi, Keterpaksaan Berpindah dan 

Rekomendasi pada Perilaku Nasabah Berpindah Bank”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun 

1 num 3, pp 287-309. 

 

Riorini, Sri Vandayuli (2005), “Pengaruh Motif Berbelanja dan Atribut Toko Terhadap Ketertarikan 

Berbelanja Pada Hypermarket di Jakarta, Jurnal Manajemen Krida Wacana, Vol 5 No 1 Januari 2005 

pp 1-18 

 

Ristono, Agus (2009),”Manajemen Persediaan Edisi 1”,Yogyakarta : Graha Ilmu 

 

Rohman, Fatchur (2009),”Peran Nilai Hedonik Konsumsi dan Reaksi Impulsif sebagai Mediasi Pengaruh 

Faktor Situasional terhadap Keputusan Pembelian Impulsif di Butik Kota Malang”, Jurnal Aplikasi 

Manajemen, Vol 7, No 2. 

 

Ross, Inger (1999), “Switching Processes in Customer Relationship”, Journal of Service Research. Vol 2 no 

1.pp 68-85. 

 

Santoso, Singgih (2010), SPSS Versi 10 Mengelola Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media 

Computindo 

 

Sekaran, Uma (2006), Metode Penelitian Untuk Bisnis, Buku 2, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat 

 

Stanton, William, J (1998), Prinsip Pemasaran. Edisi Ketujuh, Jilid I. Jakarta: Erlangga. 

 

Sudhahar, Clemet dan Kodimela Praveen (2011), “Customer Switching Behaviour in Organized Retail Stores 

: An Empirical Analysis”. Research Journal of Social Science and Management. Vol 1 no 6.pp 12-24 

 

Sugiyono (2006), Metodologi Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung 

 

Sulaiman, Wahid (2004), Analisis-Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Yogyakarta : ANDI 

 

Tjiptono, Fandi (2011), Manajemen dan Strategi Merek. Seri Manajemen Merek 01. Yogyakarta : Penerbit 

ANDI 

 

Utami, Christina Widya (2010), “Manajemen Ritel : Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel 

Modern di Indonesia Edisi 2”, Jakarta : Salemba Empat 

 

Wahyuningtyas, Widayani (2007), Analisis Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Berpindah Merek pada Produk 

Toilettries. Jurnal Manajemen Mutu. Vol 6 No 2.pp 87-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


