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ABSTRAK  

Permintaan ikan kaleng di Indonesia yang mencapai 350.000 ton per tahun telah mendorong munculnya 

berbagai penawaran merek ikan kaleng. Hal tersebut menimbulkan perilaku mencari variasi pada para 

konsumen yang disebabkan banyaknya variasi pada atribut produk, harga, serta iklan dari berbagai merek 

tersebut dan berujung pada keputusan untuk beralih merek.  Penelitian ini bertujuan untuk : 1.) 

menganalisis persepsi konsumen terhadap atribut produk, harga, iklan serta variety seeking, 2.) 

menganalisis pengaruh variabel tersebut terhadap brand switching, 3.) serta mengetahui dan menganalisis 

variabel yang dominan terhadap brand switching.  Metode penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. 

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner pada pengunjung Giant Rajawali Surabaya yang  beralih 

dari merek ABC ke merek lain. Sampel diperoleh sebanyak 60 orang yang dihitung dengan metode linear 

time function. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrumen, uji asumsi klasik dan regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen setuju jika atribut produk merek lain lebih 

baik daripada ABC, dan konsumen memiliki variety seeking yang tinggi. Hasil uji statistik menujukkan 

bahwa atribut produk, harga, iklan, dan variety seeking memiliki pengaruh simultan terhadap brand switching, 

kemudian atribut produk dan variety seeking memiliki pengaruh parsial terhadap brand switching sedangkan 

harga dan iklan tidak. Dan variety seeking memiliki pengaruh dominan terhadap brand switching. Saran yang 

dapat diberikan adalah bagi produsen hendaknya memperbaiki bauran pemasaran secara konsumen 

sentris untuk menaikkan keterlibatan konsumen sehingga konsumen merasa terikat dengan produk. Dan 

bagi peneliti agar meneliti lebih lanjut variabel lain mengingat variabel pada penelitian ini hanya 

berpengaruh sebesar 33% pada brand switching.  

 

Kata kunci : atribut produk, harga, iklan, variety seeking, brand switching, ikan kaleng 
  

 THE EFFECT OF PRODUCT ATTRIBUTES, PRICE, ADVERTISEMENT, 
AND VARIETY SEEKING ON BRAND SWITCHING OF ABC CANNED FISH 

PRODUCT IN GIANT SUPERMARKET, SURABAYA, EAST JAVA. 
 

ABSTRACT 

The demand for canned fish in Indonesia that reached to 350.000 ton per year has been inducing many 
supplies of canned fish brand. It created a variety-seeking behavior that derived by various product 
attributes, prices, and advertisements and led to brand switching decision . This research aims to : 1.) 
analyze the consumer’s perception of product attributes, price, advertisement and variety seeking 2.) 
analyze its influence on brand switching decision, 3.) find and analyze the dominant variable that affect 
on brand switching. This research method is explanatory research. Data were collected through 
questionnaires within the shoppers of Giant Rajawali Surabaya who switched from ABC to other 
brands. The sample were 60 peoples that count with linear time function method.  The data analysis 
method in this research are instruments test, the classical assumption test, and multiple linear regression. 
The results of this research are: consumers agree if the product attributes of other brands is better than 
ABC and consumer have a variety seeking behavior, then product attributes, price, advertisement and 
variety seeking have a simultaneous effect on brand switching, also product attributes and variety 
seeking have a partial effect on brand switching while price and advertisement are not, and variety 
seeking is the dominant variable that affect on brand switching. As an advices, the producers of ABC 
need to improve their marketing mix into more consumer centric to increase consumer involvement so 
that the consumer feel bond to the products.  And the researcher shall to do more research on other 
variables due to the variable in this research only affect the brand switching of 33%.  

Keywords: product attributes, price, advertisement, variety seeking, brand switching, canned fish. 



 
1.  PENDAHULUAN 

Menurut Afrianto et.al  (2011) Ikan kaleng 

adalah salah satu produk hasil pengawetan dan 

pengolahan yang telah disterilisasi dan dikemas 

kedalam kaleng. Selain kaleng, kemasan botol 

juga sering digunakan sebagai tempat 

penyimpanan hasil pengawetan dan 

pengolahan ikan. 

Menurut Aditya (2013) jumlah 

permintaan ikan kaleng di Indonesia mencapai 

350.000 ton per tahunnya. Hal ini mendorong 

tumbuhnya berbagai industri pengalengan di 

Indonesia, terbukti dengan hadirnya berbagai 

merek ikan kaleng seperti ABC, Gaga, Cip, 

Maya, King’s Fisher, dan lain-lain. Dengan 

semakin banyaknya merek-merek ikan kaleng 

ini maka semakin ketat pula persaingan antar 

perusahaan (fighting brand), para produsen 

berlomba-lomba menciptakan diferensiasi 

produk yang diwujudkan dalam atribut produk 

agar produknya dapat dikenal dan unggul 

dalam masyarakat.    

Menurut Simamora (2007) fenomena 

tersebut akan mengakibatkan konsumen 

berhadapan dengan banyaknya pilihan dan 

variasi atribut produk yang dihasilkan para 

produsen serta memicu suatu perilaku 

konsumen yang dinamakan perilaku pembelian 

mencari keragaman (variety seeking) juga 

perpindahan merek (brand switching). 

Banyak atribut produk yang diciptakan 

oleh para produsen  untuk dapat menarik 

konsumen, diantaranya harga, kualitas, 

kelengkapan fungsi, kemasan, layanan jual, dan 

lain-lain, namun tidak semua atribut produk 

menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam 

keputusan pembeliannya, sehingga para 

produsen harus pintar dalam mengelola 

informasi akan atribut produk yang dibutuhkan 

oleh konsumen (Yuliana, 2010).  

Produk ikan kaleng merek ABC yang 

diproduksi oleh PT. Heinz ABC Indonesia 

adalah salah satu merek ikan kaleng yang sangat 

populer di masyarakat, dan mudah dijumpai di 

toko, pasar tradisional, swalayan atau 

supermarket. Namun meskipun sudah 

menawarkan atribut-atribut produk yang kuat 

yaitu dua macam variasi ikan dengan kualitas 

yang baik, rasa saus yang lezat, kemasan yang 

menarik, harga yang terjangkau, serta iklan 

produk yang cukup intens tidak membuat ikan 

kaleng merek ABC selalu unggul dalam 

menarik konsumen, hadirnya beragam ikan 

kaleng merek lain yang menawarkan atribut-

atribut produk yang juga menarik dan dengan 

variasi yang lebih beragam menimbulkan suatu 

perilaku dimana konsumen terpancing rasa 

keingintahuannya untuk mencoba variasi baru 

yang ditawarkan oleh merek lain (variety seeking) 

yang berujung pada perpindahan merek (brand 

switching) dalam keputusan pembeliannya. Hal 

ini dapat dilihat pada survey Top Brand Index 

(TBI) pada produk ikan kaleng selama 3 tahun 

terakhir yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Top Brand Index Awards 

Merek 
TBI (%) 

2013 2014 2015 

ABC 46,2% 49,5% 35,4 % 

Botan 28,6% 25,2% 29,4% 

Gaga 10,9% 10,7% 17,4% 

Maya 10,4% 10,25% 13,4% 

Sumber. Website Top Brand Indonesia 

(http://www.topbrand- award.com) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

terjadi penurunan Top Brand Index yang 

signifikan dari produk ikan kaleng merek ABC 

pada tahun 2015, yang mengindikasikan 

terdapat perubahan perilaku dari konsumen 

ikan kaleng merek ABC atau dapat diartikan 

bahwa terjadi perpindahan merek (brand 

switching) dari konsumen ikan kaleng merek 

ABC ke merek lain.  

Kota Surabaya merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia dan merupakan daerah 

metropolitan dimana banyak terdapat pusat 

bisnis dan kegiatan ekonomi penting yang 

terjadi kota tersebut sehingga membuat 

kesibukkan masyarkatnya tinggi, serta 

Supermarket Giant merupakan tempat dimana 

banyak warga kota Surabaya melakukan 

kegiatan transaksi dalam memenuhi kebutuhan 

harian mereka, termasuk salah satunya 

kebutuhan pangan, ditempat tersebut ikan 

kaleng merek ABC juga sangat mudah 

ditemukan oleh konsumen.    

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan 

penelitian tentang faktor-faktor apa sajakah 

yang mempengaruhi keputusan brand switching 

konsumen terhadap produk ikan kaleng merek 

ABC khususnya Giant Ekstra Rajawali Kota 

Surabaya, sehingga penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan : (1.)  Untuk mengetahui 

persepsi konsumen terhadap variabel atribut 

produk, harga, iklan dan variety seeking terhadap 

kepurusan perpindahan merek (brand switching) 

produk ikan kaleng merek ABC di Giant 

Rajawali, Surabaya, (2.)Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh variabel atribut produk, 

harga, iklan dan variety seeking terhadap 

kepurusan perpindahan merek (brand switching) 

produk ikan kaleng merek ABC di Giant 

Rajawali, Surabaya, (3.) Untuk mengetahui dan 

menganalisi manakah diantara variabel atribut 

produk, harga, iklan dan variety seeking yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap 

kepurusan perpindahan merek (brand switching) 

produk ikan kaleng merek ABC di Giant 

Rajawali, Surabaya.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 

2016 di Giant Ekstra Rajawali Surabaya. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian 

explanatory. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer berupa hasil kuesioner dari 

konsumen produk ikan kaleng merek lain yang 

dulu pernah menggunakan merek ABC, 

sedangkan data sekunder pada penelitian ini 

bersumber dari arsip Giant Ekstra Rajawali dan 

internet.  

Penelitian ini menggunakan dua macam 

variabel yaitu variabel bebas (X) dan terikat (Y) 

dengan variabel bebas nya adalah atribut 

produk (X1) , harga (X2), iklan (X3) dan variety 

seeking (X4) serta brand switching (Y) sebagai 

variabel terikat.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

pengunjung Giant Ekstra Rajawali Surabaya 

yang dulu menggunakan ikan kaleng merek 

ABC namun kini berpindah ke merek lain. 

Sampel diambil menggunakan rumus linier time 

function dikarenakan jumlah populasi tidak 



diketahui dan didapatkan bahwa jumlah sampel 

adalaah sebanyaka 60 orang. 

Metode pengumpulan data adalah melalui 

kuisioner dan metode analisis data adalah 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif 

menggunakan bantuan program spss dengan 

uji instrumen yaitu uji validasi dan uji 

reliabelitas pada pertanyaan yang diajukan 

kepada konsumen untuk mengetahui kevalidan 

data. Selanjutnya analisis kuantitatif yaitu uji 

kendala linier atau  uji asumsi klasik dengan 

tahapan yaitu uji normalitas, uji 

multikolineritas, uji heterokedastisitas dan uji 

autokorelasi. Selanjutnya dilakukan analisis 

linier berganda serta uji stastistik dengan uji R2, 

uji F dan Uji t. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Distribusi Frekuensi Jawaban 

Dalam kuisioner penelitian terdapat 26 

butir pertanyaan yang terdiri atas 10 pertanyaan 

mengenai atribut produk (X1), 3 pertanyaan 

mengenai harga (X2), 4 pertanyaan mengenai 

iklan (X3), 5 pertanyaan mengenai variety 

seeking (X4) dan 3 pertanyaan mengenai brand 

switching (Y). Berikut adalah hasil distrbusi 

frekuensi jawaban dari responden : 

1.) Atribut Produk (X1) 

 Pada pernyataan  nomor 1 hingga nomor 

8 tentang indikator kualitas rasa, kualitas bahan 

baku yang lebih baik daripada merek ABC 

sebagian besar responden memilih jawaban 

pada kategori setuju. Yaitu dengan presentase 

berturut-turut adalah 46,6%, 58,3%, 90%, 

83,3,7%,  88,8%, 75%, 78,4%, 88,3%, 

sedangkan untuk pertanyaan nomor 9 dan 10 

responden memilih netral dengan presentase 

berturut-turut adalah 70% dan 73,3%.  

 Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan 

bahwa konsumen menyatakan setuju jika 

merek lain memiliki atribut produk yang lebih 

baik daripada ABC. Jika konsumen lebih 

menyukai atribut produk merek lain daripada 

maka mengindikasikan adanya ketidakpuasan 

konsumen dan memicu terjadinya brand 

switching. 

2.) Harga (X2) 

 Pada pernyataan nomor 11 hingga nomor 

13 yang merupakan indikator dari harga ikan 

kaleng merek lain lebih murah daripada merek 

ABC sebagian besar konsumen memilih 

jawaban pada kategori tidak setuju, yaitu 

dengan presentase berturut-turut adalah 55%, 

63,4%, dan 75%.   

 Berdasarkan hasil dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menuut responden di Giant 

Ekstra Rajawali bahwa ikan kaleng merek ABC 

masih memiliki harga yang lebih murah atau 

terjangkau dibanding harga ikan kaleng merek 

lain.  

3.)  Iklan (X3) 

 Pada pernyataan nomor 14 hingga nomor 

17 yang merupakan indikator dari iklan ikan 

kaleng merek lain lebih sering ditemukan dan 

lebih membujuk konsumen untuk membeli  

daripada iklan merek ABC sebagian besar 

konsumen memilih jawaban pada kategori 

tidak setuju, yaitu dengan presentase berturut-

turut adalah 68,3%, 65%, 61,7% dan 60%. 

 Berdasarkan tabel 24 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa menurut responden di 

Giant Ekstra Rajawali bahwa iklan milik iklan 

kaleng merek ABC masih lebih sering 

ditemukan daripada iklan milik ikan kaleng 

merek lain. 

4.) Variety Seeking (X4) 

 Pada pernyataan nomor 18 hingga nomor 

23 yang merupakan indikator dari variety seeking 

sebagian besar konsumen memilih jawaban 

pada kategori setuju, yaitu dengan presentase 



berturut-turut adalah 76,6%, 78,3%, 86,6%, 

88,4%, 46,7% dan 70%.  

 Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden di Giant Ekstra 

Rajawali memiliki perilaku mencari variasi atau 

variety seeking yang tinggi yang menyebabkan 

terjadinya perpindahan merek. Terdapat dua 

jenis perilaku mencari variasi, yakni true variety 

seeking dan derived variety seeking. True variety 

seeking terjadi saat konsumen tetap melakukan 

variety seeking karena faktor internal konsumen 

meskipun produknya dikenal bagus, sedangkan 

derived variety seeking terjadi saat konsumen 

melakukan variety seeking karena stimulus dari 

produk lain. 

5.) Brand Switching (Y) 

 Pada pernyataan nomor 24-26 

tentang indikator brand switching sebagian 

resoponden setuju jika memiliki 

kecenderungan untuk melakukan brand 

switching, yaitu dengan presentase berturut-

turut adalah sebanyak 81,7%, 76,7% dan 58,3%

 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa adanya keinginan 

responden di Giant Ekstra Rajawali untuk 

melakukan brand switching. Keinginan 

konsumen untuk melakukan brand switching 

terindikasi dari pernyataan konsumen pada 

varibel atribut produk yang menyatakan setuju 

bahwa atribut produk merek lain lebih baik 

daripada ABC, hal ini mengindikasikan bahwa 

brand switching terjadi karena dorongan dari 

produk lain yang menawarkan atribut produk 

yang lebih baik atau derived variety seeking 

sehingga memicu brand switching pada produk 

ABC. Sedangkan pada variabel, iklan, variety 

seeking mengindikasikan juga terjadinya true 

variety seeking , yakni konsumen menyatakan jika 

tidak setuju apabila merek lain lebih murah dan 

lebih sering beriklan daripada ABC namun 

brand switching switching tetap terjadi karena 

faktor internal konsumen, hal ini dapat terjadi 

karena konsumen kurang merasa terikat 

dengan produk. 

3.2 Analisis Linier Berganda 

Tabel 2. Hasil uji linier berganda 

 

 

 

Dilihat dari hasil uji  regresi 

didapatkan model persamaan regersi sebagai 

berikut: 

Y = 2,175 – 0,326 X1  - 0, 012 X2 + 0,038 X3 + 

0,487X4 + e 

1.) Konstanta adalah sebesar 2,175 hal 

ini berarti jika tidak ada input dari 

variabel bebas yaitu atribut produk 

(X1), harga (X2), iklan (X3), variety 

seeking (X4) atau juga berarti semua 

variabel bebas tersebut dianggap 0, 

maka ouput dari brand switching (Y) 

adalah 2,175. 

2.) Koefisien regresi untuk Atribut 

produk (X1) adalah 0,324. Koefisien 

berupa negatif yang menujukkan jika 

X1 memiliki hubungan tidak searah 

dengan Y. Artinya apabila terjadi 

peningkatan atribut produk (X1) dari 

merek ABC  atau dapat dikatakan 

perbaikan atribut produk maka akan 

disertai turunnya brand switching (Y) 

apabila X2, X3, dan X4 dianggap 

konstan. 

3.) Koefisien regresi untuk Harga (X2) 

adalah 0,012 Koefisien berupa 

negatif yang menujukkan jika X2 

memiliki hubungan tidak searah 

dengan Y. Artinya apabilla terjadi 

perbaikan pada harga (X2)  atau harga 

semakin terjangkau untuk konsumen 



maka akan disertai turunnya brand 

switching (Y) apabila X1, X3, dan X4 

dianggap konstan. 

4.) Koefisien regresi untuk iklan (X3) 

adalah 0,038. Koefisien berupa 

positif yang menujukkan jika X3 

memiliki searah dengan Y. Artinya 

apabila iklan  (X3) dari merek lain 

semakin meningkat atau semakin 

intens maka akan disertai naikknya 

brand switching (Y) apabila X1, X2, dan 

X4 dianggap konstan. 

5.) Koefisien regresi untuk variety seeking 

(X4) adalah 0,487. Koefisien berupa 

positif yang menujukkan jika X4 

memiliki searah dengan Y. Artinya 

apabila variety seeking atau perilaku 

mencari variasi meningkat maka akan 

disertai naikknya brand switching (Y) 

apabila X1, X2, dan X3 dianggap 

konstan. 

3.3 Uji Statistik 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Besaranya nilai R2 atau Adjusted 

Regression Square sebesar 0,333 atau 33%. Hal ini 

menjelaskan bahwa variabel bebas (atribut 

produk, harga, iklan, dan variety seeking) 

mempengaruhi varibel terikat yaitu brand 

switching sebesar 33%. Sementara sisanya atau 

73% ditentukan oleh variabel lain diluar dari 

variabel bebas tersebut. 

2. Uji F  

Tabel  3. Hasil Uji F 

Sum Of 
Squares 

df 
Mean 
Squar

e 
F Sig 

4.116 4 1.029 3.872 .008a 

14.615 55 .266   

18.730     

  

 Berdasarkan hasil diketahui bahwa F-

tabel < F-hitung yaitu 2,54 < 3,872 yang 

menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 

ditolak, sehingga disimpulkan bahwa variabel 

bebas yaitu atribut produk, harga, iklan, dan 

variety seeking secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat yaitu brand switching. 

3. Uji Hipotesis Secara Parsial (t)  

 

 

 

 

Dari hasil uji menunjukkan bahwa 

variabel atribut produk dan variety seeking secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (brand switching), 

sedangkan variabel harga dan iklan secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (brand switching).  

4. Variabel Dominan 

 Nilai Koefisien Beta (Beta Coefficient) 

variabel bebas yang tertinggi terdapat pada 

variabel variety seeking (X4) dengan nilai 

koefisien beta sebesar 0,480. Dengan demikian, 

variabel yang dominan mempengaruhi varibel 

brand switching adalah variabel variety seeking (X4) 

5. Implikasi Penelitian 

 Dari hasil tersebut didapatkan implikasi 

bagi produsen ikan kaleng merek ABC untuk 

mengurangi brand switching yang terjadi pada 

produk ABC perlu melakukan perbaikan pada 

bauran pemasaran namun dengan 

mempertimbangkan kacamata konsumen atau 

dapat disebut konsumen sentris atau marketing 

2.0 , yaitu dengan cara : 

1. Produk: Melakukan perbaikan pada 

atribut produknya dengan melihat 

keinginan konsumen dari segi rasa, 

bahan, baku dan kemasan mengingat 

banyak konsumen yang menyatakan 

bahwa lebih menyukai atribut 

produk milik merek lain dan 



akhirnya melakukan brand switching. 

Mengingat dari hasil penelitian 

bahwa atribut produk memiliki 

pengaruh secara negatif sehingga jika 

atribut produk mengalami perbaikan 

maka juga akan menurunkan 

kemungkinan konsumen untuk 

melakukan brand switching. 

2. Harga: Mempertahankan konsistensi 

harga, karena menurut konsumen 

harga ABC sudah lebih murah 

daripada merek lain sehingga 

produsen perlu melakukan usaha 

untuk menjaga harga pada tingkat 

tersebut untuk menghindari 

konsumen melakukan brand switching, 

mengingat dari hasil penelitian 

bahwa harga memiliki pengaruh 

secara negatif sehingga jika harga 

mengalami penurunan atau semakin 

mahal maka juga akan meingkatkan 

kemungkinan konsumen untuk 

melakukan brand switching.  

3. Promosi: Mempertahankan 

konsitensi iklan, karena menurut 

konsumen ABC sudah sering 

melakukan iklan daripada merek lain 

sehingga produsen perlu menjaga 

konsistensi tersebut. Selain itu 

produsen juga dapat melakukan 

kegiatan promosi yang dapat 

menarik keterlibatan konsumen 

(involvement) agar konsumen merasa 

terikat dengan produk. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada konsumen di Giant Ekstra 

Rajawali yang melakukan brand 

switching atau perpindahan merek 

dari ikan kaleng ABC ke merek lain 

menyatakan bahwa merek lain 

memiliki atribut produk yang lebih 

baik daripada merek ABC, harga 

merek ABC lebih murah daripada 

merek lain, ABC lebih sering 

ditemukann iklannya daripada 

merek lain, dan konsumen memliki 

variety seeking atau perilaku 

mencari variasi yang tinggi. 

2. Variabel atribut produk, harga, 

iklan, dan variety seeking memiilki 

pengaruh secara simultan terhadap 

brand switching merek ikan kaleng 

merek ABC di Giant Ekstra 

Rajawali, serta atribut produk dan 

variety seeking masing-masing 

memiliki pengaruh secara parsial 

sedangkan harga dan iklan tidak 

memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap brand switching ikan kaleng 

merek ABC di Giant Ekstra 

Rajawali, Kota Surabaya. 

3. Variety seeking merupakan variabel 

yang berpengaruh paling dominan 

terhadap brand switching ikan kaleng 

merek ABC di Giant Ekstra 

Rajawali, Kota Surabaya. 

4.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini ditujukan bagi: 

1. Bagi produsen ikan kaleng ABC 

untuk mengurangi brand switching 

perbaikan pada bauran pemasaran 

secara konsumen sentris yaitu 

dengan melakukan peningkatan 

atribut produk untuk sesuai yang 



diiharapakan konsumen untuk 

mengurangi tingkat brand switching, 

dan menjaga konsistensi harga dan 

iklan untuk menghindari brand 

switching. Serta mengubah strategi 

marketing untuk menaikkan 

keterlibatan konsumen (involvement) 

dan menangani tingkat perilaku 

berpindah merek (brand switching) 

yang tinggi diakibatkan oleh 

periaku mencari variasi yang tinggi 

(variety seeking) 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharap 

dapat meneliti lebih lanjut tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

brand switching di ikan kaleng 

merek ABC diluar faktor atribut 

produk, harga, iklan dan variety 

seeking, mengingat hasil R2 masih 

0,33 yang artinya variabel bebas 

dalam penelitian ini hanya 

berpengaruh sebesar 33% terhadap 

brand switching ikan kaleng merek 

ABC di Giant Ekstra Rajawali. 
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