
 

 
 

i 

PENGARUH VARIETY SEEKING DAN PACKAGING 

TERHADAP BRAND SWITCHING DALAM PERSEPEKTIF 

BISNIS SYARIAH 

(StudiPada Konsumen Natasha Skincare di Bandar Lampung) 

 

SKRIPSI 

 

Dwi Apriliani 

             NPM. 1851040171 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah 

 

FAKULTAS EKONOMIBISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADENINTAN 

LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 

 



 

PENGARUH VARIETY SEEKING DAN PACKAGING 

TERHADAP BRAND SWITCHING DALAM PERSEPEKTIF 

BISNIS SYARIAH  

(StudiPada Konsumen Natasha Skincare di Bandar Lampung) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat 

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ekonomi 

dan Bisnis Islam 

 

Oleh : 

Dwi Apriliani 

NPM. 1851040171 

Program Studi   : Manajemen Bisnis Syariah 

 

 

Pembimbing I    : A. Zuliansyah,  S.Si. M.M 

Pembimbing II   : Vicky F Sanjaya, M.Sc 

 

 

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 

 

 

 

 



 

 
 

iii 

ABSTRAK 

Munculnya berbagai trend kecantikan mengenai skincare dapat 

memberikan pengaruh pada seseorang untuk lebih aware mengenai 

perawatan kulit dengan baik dan benar, terlebih berbagai macam 

inovasi dan varian produk saat ini bermunculan. Penjualan merek 

Skincare yang paling dicari oleh wanita di Indonesia menurut Top 

Brand Index 2017-2021 natasha skincare, namun  munculnya ledakan 

berbagai barang yang sejenis dengan merek yang berbeda. Dan saat ini 

konsumen cenderung suka mencoba hal-hal yang baru yang membuat 

mereka tertarik untuk menggunakan skincare yang beredar saat ini, 

maka hal ini akan terjadi “perpindahan merek” pada setiap individu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah variety seeking 

berpengaruh terhadap brand switching pada konsumen skincare di 

Bandar Lampung? apakah packaging berpengaruh terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung? dan 

bagaimana pandangan brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dilakukan pada konsumen Natasha skincare di Bandar Lampung. 

Sampel penelitian berjumlah 100 responden dengan menggunakan 

teknik Nonprobability sampling yaitu sampling purposive. 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis 

data pada penelitian ini menggunakan (PLS-SEM) dengan sofware 

SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukan bahwa hipotesis didukung, 

yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara (X1) terhadap 

(Y) pada konsumen Natasha skincare di Bandar Lampung. dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara (X2) terhadap (Y)  

Berdasarkan R2 variety seeking dan packagingmampu menjelaskan 

variabilitas konstrak brand switching Hal ini didukung oleh hasil 

kuesioner pada 100 responden yang sebagian besar responden 

memilih skor 4 dan 5 dengan indikator khiyar dan halalan thayibban. 

brand switching pada konsumen natasha skincare di Bandar Lampung  

dalam perspektif bisnis syariah sebagian besar konsumen telah sesuai 

dengan syariat islam. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada 100 

responden yang sebagian besar responden memilih skor 4 dan 5 

dengan indikator prinsip kehati-hatian. Maka, semakin tinggi tingkat 

variety seekingdan packaging semakin tinggi pula tingkat brand 

switching. 

Kata kunci : Variety Seeking,Packaging, Brand Switching 
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ABSTRACT 

The emergence of various beauty trends regarding skincare can 

have an influence on someone to be more aware of skin care properly 

and correctly, especially various kinds of innovations and product 

variants are currently emerging. Sales of skincare brands are the most 

sought after by women in Indonesia according to the Top Brand Index 

2017-2021 natasha skincare, but there has been an explosion of 

various similar goods with different brands. And currently consumers 

tend to like to try new things that make them interested in using 

skincare products that are currently circulating, then this will occur 

"brand switching" in the future. every individual. The formulation of 

the problem in this study is, does variety seeking affect brand 

switching on skincare consumers in Bandar Lampung?, does 

packaging affect brand switching on skincare consumers in Bandar 

Lampung? and what is the view of variety seeking, packaging on 

brand switching from a sharia business perspective?  

This study uses a quantitative approach. The research was 

conducted on Natasha skincare consumers in Bandar Lampung. The 

research sample amounted to 100 respondents using nonprobability 

sampling technique, namely purposive sampling. Collecting data 

through the distribution of questionnaires. The data analysis method 

in this study uses (PLS-SEM) with SmartPLS3 software. The results 

show that the hypothesis is supported, namely that there is a positive 

and significant effect between (X1) on (Y) on Natasha skincare 

consumers in Bandar Lampung.. and there is a positive and 

significant effect between (X2) on (Y)  

Based on R2, variety seeking and packaging are able to explain the 

variability of the brand switching. This is supported by the results of a 

questionnaire on 100 respondents, most of whom chose a score of 4 

and 5 with indicators of khiyar and halalan thayibban. brand 

switching on natasha skincare consumers in Bandar Lampung in the 

perspective of sharia business, most consumers are in accordance 

with Islamic law. This is supported by the results of a questionnaire 

on 100 respondents, most of whom chose a score of 4 and 5 with the 

precautionary principle indicator. Thus, the higher the level of variety 

seeking and packaging, the higher the level of brand switching. 

Keywords: Variety Seeking, Packaging, Brand Switching 
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ABSTRAK 

Munculnya berbagai trend kecantikan mengenai skincare dapat 

memberikan pengaruh pada seseorang untuk lebih aware mengenai 

perawatan kulit dengan baik dan benar, terlebih berbagai macam 

inovasi dan varian produk saat ini bermunculan. Penjualan merek 

Skincare yang paling dicari oleh wanita di Indonesia menurut Top 

Brand Index 2017-2021 natasha skincare, namun  munculnya ledakan 

berbagai barang yang sejenis dengan merek yang berbeda. Dan saat ini 

konsumen cenderung suka mencoba hal-hal yang baru yang membuat 

mereka tertarik untuk menggunakan skincare yang beredar saat ini, 

maka hal ini akan terjadi “perpindahan merek” pada setiap individu. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah variety seeking 

berpengaruh terhadap brand switching pada konsumen skincare di 

Bandar Lampung? apakah packaging berpengaruh terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung? dan 

bagaimana pandangan brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dilakukan pada konsumen Natasha skincare di Bandar Lampung. 

Sampel penelitian berjumlah 100 responden dengan menggunakan 

teknik Nonprobability sampling yaitu sampling purposive. 

Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Metode analisis 

data pada penelitian ini menggunakan (PLS-SEM) dengan sofware 

SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukan bahwa hipotesis didukung, 

yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara (X1) terhadap 

(Y) pada konsumen Natasha skincare di Bandar Lampung. dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara (X2) terhadap (Y)  

Berdasarkan R2 variety seeking dan packagingmampu menjelaskan 

variabilitas konstrak brand switching Hal ini didukung oleh hasil 

kuesioner pada 100 responden yang sebagian besar responden 

memilih skor 4 dan 5 dengan indikator khiyar dan halalan thayibban. 

brand switching pada konsumen natasha skincare di Bandar Lampung  

dalam perspektif bisnis syariah sebagian besar konsumen telah sesuai 

dengan syariat islam. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada 100 

responden yang sebagian besar responden memilih skor 4 dan 5 

dengan indikator prinsip kehati-hatian. Maka, semakin tinggi tingkat 

variety seekingdan packaging semakin tinggi pula tingkat brand 

switching. 

Kata kunci : Variety Seeking,Packaging, Brand Switching 
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ABSTRACT 

The emergence of various beauty trends regarding skincare can 

have an influence on someone to be more aware of skin care properly 

and correctly, especially various kinds of innovations and product 

variants are currently emerging. Sales of skincare brands are the most 

sought after by women in Indonesia according to the Top Brand Index 

2017-2021 natasha skincare, but there has been an explosion of 

various similar goods with different brands. And currently consumers 

tend to like to try new things that make them interested in using 

skincare products that are currently circulating, then this will occur 

"brand switching" in the future. every individual. The formulation of 

the problem in this study is, does variety seeking affect brand 

switching on skincare consumers in Bandar Lampung?, does 

packaging affect brand switching on skincare consumers in Bandar 

Lampung? and what is the view of variety seeking, packaging on 

brand switching from a sharia business perspective?  

This study uses a quantitative approach. The research was 

conducted on Natasha skincare consumers in Bandar Lampung. The 

research sample amounted to 100 respondents using nonprobability 

sampling technique, namely purposive sampling. Collecting data 

through the distribution of questionnaires. The data analysis method 

in this study uses (PLS-SEM) with SmartPLS3 software. The results 

show that the hypothesis is supported, namely that there is a positive 

and significant effect between (X1) on (Y) on Natasha skincare 

consumers in Bandar Lampung.. and there is a positive and 

significant effect between (X2) on (Y)  

Based on R2, variety seeking and packaging are able to explain the 

variability of the brand switching. This is supported by the results of a 

questionnaire on 100 respondents, most of whom chose a score of 4 

and 5 with indicators of khiyar and halalan thayibban. brand 

switching on natasha skincare consumers in Bandar Lampung in the 

perspective of sharia business, most consumers are in accordance 

with Islamic law. This is supported by the results of a questionnaire 

on 100 respondents, most of whom chose a score of 4 and 5 with the 

precautionary principle indicator. Thus, the higher the level of variety 

seeking and packaging, the higher the level of brand switching. 

Keywords: Variety Seeking, Packaging, Brand Switching 
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sesuai dengan Al Quran dan Hadist Jadi bisnis ini dibatasi 

bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan 

mengembangkannya dengan konsep halal dan haram. Jika 

halal dijalankan, namun jika haram maka ditinggalkan, 

sehingga bukan melulu keuntungan namun juga 

mendapatkan keridhoan dari Allah.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-sitilah di atas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah adanya 

pengaruh mencari variasi lain bertujuan untuk mencoba merek 

baru dari suatu produk dan aktivitas merancang, memproduksi 

kemasan atau pembungkus untuk produk yang fungsi utamanya 

dari kemasan adalah untuk menjaga produk terhadap perpindahan 

merek yang di tinjau dari persepektif bisnis syaria studi pada 

konsumen Skin Care khususnya di kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini khususnya perusahaan berlomba-

lomba meningkatkan dan mengeluarkan produk-produk 

terbarunya, persaingan merek industri khususnya kosmetik 

semakin ketat bersaing. Setiap orang saat ini pasti memiliki 

kosmetik dimana kosmetik sekarang menjadi produk penting bagi 

wanita, dalam kesahariannya wanita tidak lepas dari make-up 

yang mampu memberikan kesan menarik dan memperjelas 

identitas sosial seorang wanita 

Tak jarang bahkan merek kosmetik harus mengikuti keadaan 

kulit sehingga menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu. 

Bahkan saat ini merek kosmetik yang beredar di pasaran sangat 

banyak jenisnya, perkembangan yang semakin cepat membuat 

kosmetik lokal maupun internasional masuk ke Indonesia 

sehingga konsumen memiliki fikiran untuk melakukan peralihan.  

 

                                                           
6 Evita Vibriana, Endang Nurita, Ninik Anggraeni, Ahmad Akbar. 2020. 

Pelatihan Bisnis Syariah Untuk Santriwan Santriwati di Yayasan Al-Kamilah 

Bojongsari, Sawangan, Depok. Jurnal Lokabmas Kreatif. Volume 1, No.3, Hal 89, 

2020. 
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Peralihan yang terjadi ini bukan tanpa alasan, sebab wanita 

berlomba-lomba ingin memiliki kulit yang lebih bagus dan cerah. 

Salah satu contohnya dikutip dari TribunNewsWit.com zaman 

dulu pada masa Reinasans, Ratu Elizabeth dan para perempuan 

menggunakan kosmetik yang mengandung karbonat hidroksida 

agar mendapatkan kulit putih dan pucat, namun cara tersebut 

berbahaya. Alternatif lain juga dicari salah satunya menggunakan 

lintah. Lintah didekatkan ditelinga untuk menghisap darah hingga 

tampilan kulit yang diinginkan tercapai bahnkan Kerajaan Persia, 

Yunani Kuno, Jepang dan Indonesia juga menggunkan kosmetik 

traditional untuk menunjang kecantikan kulitnya. 

Saat modern ini produk alami mulai digunakan, kosmetik 

bermunculan dimana-mana dengan berbagai jenis tergantung dari 

bagian dan kegunaanya salah satunya skincare. Skincare saat ini 

paling banyak diperbincangkan. Beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya pada penelitian Musnaini dan Wijoyo (2021), 

Kusuma dkk (2020), Dermawan (2020) membahas mengenai 

skincare yang menjadi trend kecantikan saat ini. Munculnya 

berbagai trend kecantikan mengenai skincare dapat memberikan 

pengaruh pada seseorang untuk lebih aware mengenai perawatan 

kulit dengan baik dan benar, terlebih berbagai macam inovasi dan 

varian produk saat ini bermunculan. 

Namun Choerunisa, adanya merek-merek skincare yang 

beredar di pasaran, menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk 

memilih produk yang tepat. Karena setiap produk tentunya 

memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, para 

konsumen dituntut untuk lebih selektif dalam memilih produk 

yang beragam mereknya. Apabila konsumen tidak berhati-hati 

dalam memilih produk terutama produk kecantikan yang sehari-

hari digunakan oleh konsumen, maka dapat membahayakan 

kesehatan konsumen itu sendiri.
7
 

Dibawah  ini digambarkan beberapa merek skincare yang 

                                                           
7
 Endah Febrya Choerunis. 2020. Pengaruh citra merek, word of mouth, 

persepsi harga, dan ketidakpuasan konsumen terhadap perilaku brand switching 

(Studi Pada Konsumen Lipstick Maybelline di Kota Semarang). Universitas 

Stikubank, 2020 
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bersaing ketat dipasar kosmetik Indonesia. Berikut disajikan 

grafik mengenai penjualan merek Skincare. yang paling dicari 

oleh wanita di Indonesia menurut Top Brand Index 2017-2021: 

 

Tabel Grafik 1.1 Top Brand Award Index Skincare di 

Indonesia 2017-2021  

 

Sumber: Top brand award.com 2021, diolah pribadi 

Agustus 2021 

Dari data grafik Top Brand Award Index skin care di 

Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020 merek natasha skincare 

selalu ada di top brand award, namun pada tahun 2021 realisasi 

penjualan natasha skincare mengalami penurunan. Hal ini 

mengalami pertentangan dengan apa yang perusahaan inginkan 

dengan yang mereka harapkan. Sebenarnya perusahaan 

menginginkan perusahaanya terus meningkat dan mendapatkan 

profit yang jelas, tetapi hal ini justru mendapatkan hasil yang 

menurun dimana terdapat peralihan grafik pada tahun 2021 dari 

natasha skincare ke erha clinic.  

Peralihan ini bukan tanpa alasan sebab salah satu trend 

perilaku tersebut yakni adalah keingingan untuk mencoba hal-hal 

baru, terlebih produsen melihat peluang pangsa pasar yang begitu 

besar, sehingga para produsen berlomba-lomba menciptakan 

produk unggulan dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru 

untuk kaum wanita, didukung penelitian terdahulu yaitu pada 

penelitian Lestari dan penelitian Asmoningsih yang berasumsi 

bahwa semakin banyaknya persaingan saai ini akan memberikan 
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kesempatan lahirnya berbagai merek baru yang berusaha untuk 

merebut pasar merek yang telah ada,
8
 menambah tantangan untuk 

tempat perawatan kecantikan dan kesehatan tubuh seperti Erha 

clinic, Ristra, Natasha skincare, dan Klinik lain sejenisnya 

terkhusus pada kota Bandar Lampung.
9
  

Di Bandar Lampung klinik kecantikan merupakan salah satu 

bisnis yang bergerak dibidang jasa. Klinik kecantikan adalah jasa 

perawatan kulit yang menawarkan produk dan jasa untuk 

melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan tampilan kulit. 

Fenomena yang terjadi saat ini di kalangan wanita kecantikan dan 

penampilan yang menarik menjadi magnet dan menjadi peran 

penting, kebanyakan wanita yang memandang kecantikan sebagai 

hal yang utama, mereka melakukan berbagai macam perawatan 

untuk menjaga kecantikan dan menjaga penampilannya agar tetap 

menarik, baik itu perawatan fisik ataupun non fisik. Untuk itu 

konsumen memilih tempat kecantikan yang mempunyai kualitas 

baik dari segi produk ataupun kebutuhan yang mereka butuhkan.  

Hal ini membuat kota Bandar Lampung merupakan salah 

satu kota yang banyak terdapat klinik kecantikan dengan menjual 

skincare berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 

yang di lakukan oleh Nurma dapat dilihat bahwa natasha skincare 

di kota Bandar Lampung merupakan pemimpin pangsa pasar 

dengan perolehan 22%, maka dengan banyaknya pesaing tempat 

yang memberikan jasa perawatan kecantikan Natasha Skincare 

harus mampu memberikan pelayanan serta memberikan produk 

yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, 

sehingga konsumen akan merasa puas dan akan kembali 

menggunakan jasa maupun produk Skincarenya, maka peneliti 

mengangkat kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian 

                                                           
8
 Nia Kurnia Lestari. 2020. Pengaruh prior experience dan variety seeking 

buying behaviour terhadap brand switching behaviour: Studi kasus terhadap 

konsumen produk skincare Wardah di Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020 
9
 Asmoningsih Rahmania. 2015. PENGARUH DARI IDENTITY 

TERHADAP BRAND VALUE, SATISFCATION, TRUST AND BRAND LOYALTY 

Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Volume 8, No.2 Tahun 2015 
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ditengah bermunculan merek-merek sejenis.
10

 

Munculnya ledakan berbagai barang-barang yang sejenis 

dengan merek yang berbeda. Dalam hal ini tentu konsumen akan 

memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi, dan 

saat ini konsumen cenderung suka mencoba hal-hal yang baru 

yang membuat mereka tertarik untuk menggunakan skincare-

skincare yang beredar saat ini, maka hal ini akan terjadi 

“perpindahan merek” pada setiap individu.  

Perpindahan merek (brand switching) dapat diartikan 

sebagai hasil dari ketidakpuasan konsumen akan suatu produk 

yang mengakibatkan konsumen melakukan penghentian 

pembelian produk pada suatu merek dan menggantinya dengan 

produk dari merek lain Makmur dkk.
11

 Subhan berasumsi bahwa 

alasan utama yang sering dialami oleh konsumen ketika mereka 

melakukan perpindahan merek adalah pada saat setelah produk 

dibeli (pasca pembelian), para konsumen dalam melakukan 

perpindahan merek biasanya mengacu pada kualitas produk yang 

tidak sesuai dengan diharapkan atau yang dijanjikan, akibat dari 

ketidakpuasan konsumen, maka konsumen bisa saja mencari 

media (media search) untuk mendapatkan berbagai informasi 

mengenai produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.
12

  

Zhang et al., mengatakan konsumen sering membandingkan 

berbagai merek dan memilih yang terbaik. Perilaku beralih merek 

konsumen sangat mempengaruhi kapasitas pendapatan dan daya 

saing perusahaan, statistik menunjukan bahwa keuntungan telah 

                                                           
10

 Nurma. 2017. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung. 

Skripsi IBI Darmajaya 2017.  
11

 Muhammad Rizaldi Makmur, Zulfita, La Ode Alimusa dan Endro 

Sukotjo. 2021. Analisis faktor-faktor yang mendorong nasabah brand switching bank 

konvensional ke bank syariah mandiri kendari. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–

ISSN: 2723 – 6609 Vol. 2, No. 2 Februari 2021.222 
12

 Ega Saiful Subhan. 2020. Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Brand Switching Pada Produk Benih Jagung DK77 (Studi Pada Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu). Jurnal Pendidikan Tambusai.  Volume 4 Nomor 1 

Tahun 2020. 177-178 
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berkurang 25-50% karena penghianatan konsumen.
13

 Semua itu 

bisa terjadi dan dialami konsumen dan membuat konsumen 

mengalami ketidak puasan dan beralih ke merek perusahaan lain 

(brand switching). Baek and Kim memberikan analogi bahwa 

secara umum individu yang memiliki perilaku perpindahan 

merek akan cenderung mempunyai rasa mengeluh yang tinggi 

diakibatkan karena barang yang dibeli tidak sesuai.
14

  Sehingga 

asumsi setiap individu berusaha untuk terus beralih ke merek 

baru semakin terencana. Berdasarkan analogi tersebut dapat 

dipahami bahwa perilaku perpindahan merek membawa dampak 

negatif bagi individu.  

Namun, pernahkah kita membayangkan bahwa sesorang 

yang memiliki jiwa peralihan merek yang tinggi mempunyai 

fokus ketelitian yang sangat baik dalam memahami sesuatu. 

Oktafianus dkk mengatakan bahwa seseorang yang memiliki 

ketelitian yang tinggi sangat diperlukan sebab dalam perusahaan 

ketelitian mengenai detail brand yang baik akan membuat 

konsumen menjadi percaya pada mereknya. sehingga 

memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
15

 Oleh 

sebab itu penelitian ini akan menguji apakah perilaku brand 

switching yang dilakukan saat ini selalu memiliki dampak 

negatif? Atau bahkan justru memiliki dampak positif.  

Maka dari itu penulis melakukan pra-survei terhadap 50 

orang responden konsumen Natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku brand switching pada konsumen natasha 

skincare yang dapat dilihat dari hasil penyebaran kuisioner pra-

                                                           
13

 Haibin Zhang, Chikako Takanashi, Kiminori Gemba and Shuichi Ishida. 

2015. Empirical Research on the Influence of Negative Electronic Word-Of-Mouth on 

Brand Switching Behavior. World Journal of Management. Vol. 6. No. 2. September 

2015 Issue. 47 
14 Hyo-Seung Baek and Gwi Gon Kim. 2018. “A Study on Intention of 

Customers to Switch Brands under the Brand Crisis of Smart Phone: from the PPM 

Perspective.”  International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 120 

No. 6 2018, 5853-5873. Dept. of Business Administration, Kumoh National Institute 

of Technology Korea. 5862 
15

 Medi Oktafianus, Neri Susanti, Mimi Kurnia Ningsi. 2020.The Effect Of 

Competitor Advertising And Product Quality On Brand Switching Of Smartphone 

Users On Borju Cell Counter, Kaur District. EMAK: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan 

Keuangan, 3(1). 108 
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survey kepada lima puluh responden terdapat beberapa masalah, 

yaitu: 

1. Pada pertanyaan variabel brand switching, ternyata 

responden menyatakan bahwa mereka pernah 

melakukan perpindahan merek khususnya pada skincare 

sebanyak 35 orang ya atau setuju, namun terdapat 

responden menjawab 15 orang tidak melakukan 

perpindahan merek skincare. 

2. Pada dimensi harga yaitu sebanyak 36 orang responden 

menyatakan bahwa harga natasha skincare yang terlalu 

tinggi dapat membuat konsumen berfikir dan akan 

beralih merek ke merek lain, namun 14 orang 

responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

3. Pada dimensi ketidaknyamanan yaitu sebanyak 49 orang 

responden menyatakan bahwa ketidaknyamanan pada 

produk natasha skincare membuatnya melakukan 

peralihan merek, namun 1 orang responden 

menyatakan bahwa ketidaknyamanan pada produk 

natasha skincare membuatnya tidak beralih merek. 

4. Pada dimensi persaingan yaitu sebanyak 41 orang 

responden menyatakan bahwa persaingan antar produk 

skincare yang bermunculan dapat membuat konsumen 

memilah milih produk, namun 9 orang responden tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey responden banyak yang melakukan perpindahan merek 

pada produk skincare, baik dari segi harga, ketidaknyamanan, 

dan persaingan yang bermunculan membuat konsumen 

menentukan pilihan skincarenya yang menyebabkan peralihan 

merek. 

Hutauruk dkk mengatakan bahwa salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi perilaku perpindahan merek yaitu salah 
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satunya adalah keinginan mencari variasi (variety seeking).
16

 

Siregar berasumsi kebutuhan mencari variasi (variety seeking) 

adalah suatu hal yang dimiliki oleh sebagian konsumen. 

Mengidentifikasi pelanggan yang suka mencari variasi 

merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan karena 

perilaku perpindahan merek (brand switching) dapat muncul 

karena adanya kebutuhan mencari variasi (variety seeking).
17

 

Namun Wahyuni dan kurniawati dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa variety seeking menurun, maka brand 

switching akan meningkat.
18

 Dapat diartikan bahwa pelanggan 

yang mencari variasi berbeda pada situasi yang bercirikan 

rendahnya keterlibatan konsumen namun perbedaan merek 

dianggap cukup berarti.
19

  

Maka dari itu penulis melakukan pra-survei terhadap 50 

orang responden konsumen natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku variety seeking pada konsumen natasha 

skincare yang dapat dilihat  dari hasil penyebaran kuisioner pra-

survey kepada lima puluh responden terdapat beberapa masalah, 

yaitu: 

1. Pada dimensi Explatory Purchase,  

a. Ternyata sebanyak 28 responden berganti merek 

karena melihat produk Erha clinic yang lebih 

unggul dari produk natasha skincare namun 

terdapat responden menjawab 12 orang tidak 

melakukan perpindahan merek skincare. 

                                                           
16

 Sarah Michelle Lydia Hutauruk, Prasetyo Hadi, Tati 

Handayani.2021.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Switching 

Terhadap Penggunaan E-Wallet. Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan 

Akuntansi 2 (1), 339-348, 2021 
17

 Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. IAIN Padangsidimpuan, 

2017. 
18

 Desi Wahyuni, Tri Kurniawati. 2018. Pengaruh Price Discount, Bonus 

Pack, dan Variety Seeking terhadap Brand Switching Susu Anlene ke Merek Lain di 

Foodmart Basko Grand Mall Padang. Jurnal Ecogen 1 (2), 416-421, 2018 
19

 Kotler, Philip dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Alih 

Bahasa: Bob Sabran Jakarta: Erlangga. 
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b. Sebanyak 43 orang mencoba alternatif baru untuk 

menemukan yang lebih baik namun terdapat 

responden menjawab 7 orang mencoba alternatif 

baru untuk menemukan yang lebih baik. 

2. Pada dimensi Vicarious exploratio, 

a. Terdapat 39 responden mengumpulkan dan 

mengamankan informasi mengenai alternatif baru 

pada produk skincare untuk dijadikan referensi, 

namun 11 responden tidak setuju mengenai 

alternatif baru. 

b. Sebanyak 44 orang berpendapat setuju bahwa 

memikirkan pilihan secara mendalam pada produk 

yang akan dibeli, namun terdapat 6 orang 

responden tidak mengatakan hal demikian. 

3. Pada dimensi Use inovatioveness, 46 responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka 

menggunakan produk yang di perbaharui (modern) atau 

keluaran terbaru, serta unik. Namun 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey responden konsumen lebih dominan mencari variasi-

variasi baru pada skincare sehingga skincare jika memiliki 

banyak variasi maka akan berpindah, hal ini menjadi masalah 

pada natasha skincare khususnya pada konsumen akan 

melakukan perpindahan merek ke erha clinic.  

Purnomo menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching yaitu: 

a) Atribut Produk  

Menurut Tjiptono memberikan definisi atau pengertian 

atribut produk sebagai unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Atribut produk meliputi: mutu, merek, 

kemasan, jaminan dan sebagainya.  
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b) Mutu produk adalah kemampuan produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kehandalan, 

ketepatan, kemudahan dipergunakan dan diperbaiki, serta 

atribut bernilai yang lain.  

c) Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, 

desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk 

lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

diferensiasi terhadap produk pesaing. 

d) Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan 

dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Pemberian 

kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat 

utama, yaitu manfaat komunikasi, manfaat fungsional, dan 

manfaat perceptual. 

e) Jaminan yaitu janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan  

diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa 

meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali 

atau produk ditukar), dan sebagainya.
20

 

 

Variabel penjelas ini merupakan faktor yang 

melatarbelakangi keputusan perpindahan merek produk skincare 

salah satunya adalah packaging, packaging menurut Pertiwi 

adalah seorang pakar di bidang pemasaran berasumsi bahwa 

teknologi telah membuat packaging berubah fungsi. Jika dulu 

“Packaging protects what it sells (Kemasan melindungi apa yang 

dijual).” Sekarang, “Packaging sells what it protects (Kemasan 

menjual apa yang dilindungi).” Dengan kata lain, kemasan bukan 

lagi sebagai pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual 

                                                           
20 Purnomo Mochsan. 2013. Pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada klinik kecantikan puspita bandar 

lampung. Skripsi Universitas Sebelas Maret. 2013 
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produk yang dikemasnya 
21

 Estiyanti dkk (2019) Packaging 

mendefinisikan proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain 

dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan yaitu untuk 

melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasya. Desain 

kemasan yang meliputi desain grafis, struktur desain, dan 

informasi produk memberikan pengaruh cukup tinggi.
22

 

Maka dari itu penulis melakukan pra-survey terhadap 50 

orang responden konsumen Natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku pada variabel packaging pada konsumen 

natasha skincare yang dapat dilihat dari hasil penyebaran 

kuisioner pra-survey kepada lima puluh responden terdapat 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Pada pertanyaan variabel packaging, ternyata responden 

sebanyak 45 orang menyatakan bahwa mereka ketika melihat 

sebuah produk dari kemasan yang unik akan tertarik untuk 

melihat, dan terkadang akan merencanakan pembelian, 

namun sebanyak 5 orang responden tidak setuju dengan hal 

tersebut. 

2. Pada pertanyaan variabel packaging, ternyata responden 

sebanyak 44 orang lebih menyukai packaging erha clinic 

dari pada natasha skincare dan 6 orang lainnya tidak setuju 

dengan hal tersebut. 

3. Pada dimensi Fitur Bentuk Produk yaitu sebanyak 46 orang 

responden menyatakan bahwa Pengemasan fitur bentuk 

produk yang inovatif dapat memberikan banyak manfaat 

bagi konsumen. (contoh cara pemakaian, memberikan 

informasi tentang produknya, serta penampilan yang bagus 

dan dapat dinikmati oleh konsumen), namun 4 orang 

responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

 

                                                           
21

 Inten Pertiwi. 2020. Inovasi desain produk dan kemasan melalui 

kolaborasi kreatif brand kosmetik dengan produsen makanan. Prosiding Seminar 

Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA) Vol.3, Maret 2020. 
22 Ni Made Estiyanti1, Anak Agung Ayu Putri Ardyanti2, I Gusti Lanang 

Agung Raditya. 2019. Inovasi kemasan produk bali etawa FARM. Prosiding 

SENADIMAS Ke-4, Tahun 2019. ISBN 987-623-7482-00-. 1107. 
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4. Pada dimensi Mutu kemasan yaitu sebanyak 45 orang 

responden menyatakan bahwa Mutu kemasan yang baik 

dapat menumbuhkan kepercayaan dan pelengkap citra diri 

serta membuat jatuh hati terhadap barang yang akan saya 

beli, namun 5 orang responden lainnya tidak menyatakan 

hal sebaliknya. 

5. Pada dimensi Gaya dan Desain Kemasan sebanyak 40 orang 

responden menyatakan bahwa gaya dan desain yang baik 

dapat membuat konsumen melakukan pembelian, namun 10 

orang responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey 50 responden, konsumen pada skincare lebih dominan 

melihat packaging pada sebuah skincare sehingga jika skincare 

memiliki packaging yang unik dan memiliki mutu serta gaya dan 

desain yang menarik maka kemungkinan konsumen natasha 

skincare tidak akan berpindah merek namun sebaliknya jika 

kemasan atau pcakaging tidak bagus dan tidak menarik maka hal 

ini menjadi masalah pada bisnis atau perusahaanya yaitu pada 

natasha skincare . 

Dalam berbisnis tujuan pemasaran syariah adalah memenuhi 

hajat atau kebutuhan konsumen, artinya, kegiatan pemasaran ini 

termasuk hablum minannas, membangun interaksi dengan 

(konsumen)
23

, Rasulullah Saw. Bersabda: 

 

“Barangsiapa berusaha untuk memenuhi keperluan 

sahabatnya adalah bagi dia kebajikan yang lebih baik dari 

i’tikaf sepuluh tahun” (HR Thabrani)  

 

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu 

yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Makmur dkk
24

, Susanti 

                                                           
23

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. 2018. Penghantar Manajemen 

Syariah. Edisi 1 cetak 1. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada. 2018. 237 
24

 Muhammad Rizaldi Makmur, Zulfita, La Ode Alimusa, Endro Sukotjo. 

2021. Analisis faktor-faktor yang mendorong nasabah brand switching bank 

konvensional ke bank syariah mandiri kendari. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. 

Vol. 2, No. 2 Februari 2021 
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dkk,
25

, dan Hutauruk dkk
26

 dimana di dalam penelitiannya yang 

terjadi perpindahan suatu barang atau jasa yang dilakukan 

konsumen sering kali terjadi ketika produk jasa yang ditawarkan 

tidak mampu memberikan apa yang diharapkan oleh konsumen, 

di dukung dengan pra survey bahwa dimensi ketidaknyamanan 

yaitu sebanyak 49 orang responden menyatakan bahwa 

ketidaknyamanan pada produk natasha skincare membuatnya 

melakukan peralihan merek. Artinya tujuan pemasaran syariah 

tidak sampai atau tidak termasuk hablum minannas, tidak 

memenuhi hajat atau kebutuhan (konsumen) dalam suatu bisnis 

atau usaha. 

Adapun berbisnis dalam islam Sandi mengatakan sangat 

perlu di perhatikan ketika manusia ingin berbisnis, selain untuk 

meningkatkan kepercayaan, keadilan dan kejujuran, etika bisnis 

juga mengajarkan bagaimana melakukan bisnis yang baik dan 

benar dengan acuan Al-quran dan hadits. Dengan cara-cara yang 

di ajarkan akan mendapatkan hasil yang berkah.
27

 Siregar 

berpendapat makanan, minuman dan gunakanlah yang halal lagi 

baik itu adalah produk konsumsi bagi orang-orang muslim. 

Namun dalam arti luasnya yaitu barang yang bisa dinikmati 

seperti, kenderaan, pakaian, perhiasan, sawah, tanah harusnya 

semua berstatus halal dan baik.
28

 

Namun Menurut Ayunda mengasumsikan bahwa jumlah 

barang (kosmetik) yang halal dan non halal yang terdaftar MUI 

masih sangat sedikit dibanding jumlah produk kosmetik yang 

                                                           
25

 Fitri Susanti, Cecep Safa‟tul Barkah*, Pratami Wulan Tresna, Arianis 

Chan, 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan merek (brand 

switching) pada produk susu. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 

23 No 1. 2021 
26

 Sarah Michelle Lydia Hutauruk, Prasetyo Hadi, Tati Handayani. 2021. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi brand switching terhadap penggunaan e-

wallet. Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 2, 

2021 
27

 Ihsan rama sandi. 2020. Kerajinan styrofoam dalam pengembangan 

ekonomi kreatif menjaga lingkungan hidup dalam etika bisnis islam ( studi kasus 

pada kerajinan styrofoam di yosomulyo ). 2020 
28

 Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. IAIN Padangsidimpuan, 

2017. 
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diproduksi di luar negeri ataupun di dalam negeri yang beredar di 

Indonesia. Konsumen muslim sering kali mendapatkan beberapa 

produk kosmetik yang terdapat label berasal dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi tidak 

mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
29

 

Hal tersebut sangat merugikan konsumen muslim apabila produk 

tersebut sudah pernah dibeli dan dipakai, karena sertifikasi halal 

itu sangat penting untuk mengetahui jika kandungan didalam 

produk kosmetik tersebut aman dari segi agama. 

Siregar mengatakan bahwa setiap produk baik itu barang 

ataupun jasa, seorang muslim haruslah membatasinya kepada 

barang-barang yang halal dan ṭayyib.
30

 Hal ini Sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Al Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 168, 

sebagai berikut: 

                           

                    

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah langkah syaitan; karena Sesungguhnya 

syaitan itu adalah  musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 

168).  

Hutauruk dkk menyarankan untuk menggunakan variabel 

yang sama dengan penelitiannya, kemudian menyarankan lagi 

untuk harus lebih memperhatikan indikator pada setiap variabel 

serta menambahkan variabel dengan menyesuaikan objek 

                                                           
29

 Rahmi Ayunda. 2021. perlindungan hukum bagi konsumen muslim 

terhadap produk kosmetik yang memiliki kandungan non-halal di indonesia Maleo 

Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palu 123 
30

 Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. IAIN Padangsidimpuan, 

2017. 
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penelitian yang akan diteliti yang mempengaruhi brand 

switching.
31

 Penelitian mengenai variety seeking dan packaging 

terhadap brand switching pada skincare dalam persepektif bisnis 

syariah masih belum banyak diteliti. Beberapa penelitian 

terdahulu diantaranya Lestari berfokus pada prior experience dan 

variety seeking buying behaviour, Choerunis yang berfokus pada 

pengaruh citra merek, WOM, persepsi harga dan ketidak puasan 

konsumen pada brand switching lipstik, Wahyuni dan Kurniawati 

yang berfokus pada  Price Discount, Bonus Pack, dan Variety 

Seeking, yang mempengaruhi Brand Switching susu anlene ke 

merek lain di foodmart basko grand mall Padang,  Zhang et al., 

berfokus pada penelitian empiris mengenai negatif dari WOM 

terhadap perilaku perpindahan merek dan Baek and Kim hanya 

berfokus pada niat pelanggan untuk beralih merek dibawah krisis 

merek smart phone. Lebih jauh dari permasalahan lainnya adalah 

masih belum jelasnya membahas mengenai variety seeking dan  

packaging yang berdampak kepada brand switching seseorang 

individu dalam pemilihan merek dalam persepektif bisnis 

syariah. Sehingga dirasa penting untuk dilakukan penelitian 

mengenai perilaku brand switching  

Berdasarkan uraian data dan fakta tersebut menjadikan 

latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh variety seeking dan packaging terhadap 

brand switching dalam persepektif bisnis syariah. (studi pada 

konsumen Skincare di Bandar Lampung)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis mengidentifikasi masalah mengenai perpindahan 

kosmetik natasha skincare ke brand lain, berdasarkan top 

brand award  natasha skincare tahun 2021 mengalami 

penurunan, dan berdasarkan penelitian terdahulu variabel 
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bebasnya adalah variety seeking dan packaging kemudian 

variabel terikatnya adalah brand switching. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, 

maka diperlukannya batasan masalah dalam penelitian 

pengaruh variety seeking dan packaging terhadap brand 

switching ditinjau dari persepektif bisnis syariah. (studi 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung). 

1. Bidang penelitian ini adalah keputusan konsumen 

dalam memilih produk khususnya membahas masalah 

variety seeking dan packaging terhadap brand 

switching dalam  persepektif bisnis syariah. 

2. Objek penelitian ini adalah Natasha skincare. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen 

Natasha skincare yang berada di Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah disajikan 

menunjukkan suatu masalah yaitu terjadi penurunan produk 

kosmetik skincare lain dikarenakan beralih ke merek lain. Dari 

masalah tersebut maka muncul lah pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Apakah ada pengaruh variety seeking terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh packaging terhadap brand switching 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung? 

3. Bagaimana brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh variety seeking terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung. 
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2. Untuk menguji pengaruh packaging terhadap brand switching 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung. 

3. Untuk menguji brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh variety 

seeking dan packaging terhadap brand switching dalam 

persepektif bisnis syariah. (studi pada konsumen skincare 

di Bandar Lampung). 

b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur 

tentang pengaruh variety seeking dan packaging terhadap 

brand switching pada konsumen skincare di Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan sebagai sumber informasi mengenai 

faktor yang dapat mempengaruhi brand switching 

terhadap suatu produk faktor tersebut yaitu variety 

seeking, dan packaging. 

b. Bagi pembaca menambah wawasan dan dapat digunakan 

sebagai pembanding bagi pembaca yang ingin 

melaksanakan penelitian dibidang pemasaran khususnya 

tentang brand switching. 

c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian 

berikutnnya yang serupa. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur 

karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal beberapa yang dimiliki 

korelasi tema yang membahas mengenai variety seeking dan 

packaging dan brand switching. Untuk mendukung penelitian ini, 

maka penulis akan kemukakan beberapa diantaranya. Selain 
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buku-buku juga : 

1. Desi Wahyuni, Susi Evanita, Tri Kurniawati (2018) : 

“Pengaruh Price Discount, Bonus Pack, dan Variety Seeking 

terhadap Brand Switching Susu Anlene ke Merek Lain di 

Foodmart Basko Grand Mall Padang”. 

Persamaan: Pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel x2 yaitu packaging 

Hasil: Varety seeking (dalam penelitian ini adalah variety 

seeking berpengaruh terhadap brand switching susu anlene ke 

merek lain di Foodmart Basko Grand Mall Padang. 

Berdasarkan hasil olahan data uji t pada Tabel diperoleh nilai 

sig sebesar 0,048>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variety 

seeking berpengaruh signifikan negatif terhadap brand 

switching. Jadi, dapat disimpulkan apabila variety seeking 

menurun, maka brand switching akan meningkat. Sehingga 

(Ha) diterima.
32

 

2. Musnaini, Hadion Wijoyo (2021) : “ Impact of Variety 

Seeking, dan Elektronic Word of Mouth of Cosmetic Brand 

Switching. Brand Switching di Industri Kosmetik Indonesia”. 

Persamaan: pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel x2 yaitu packaging 

Hasil:  

1. Variety Seeking (X1) dinyatakan tidak berpengaruh 

terhadap Brand Switching (Y), dibuktikan dengan melihat 

nilai signifikansi sebesar 0,151 dimana nilai P-value lebih 

besar dari nilai probabilitas yaitu 0,1 dan nilai t hitung 
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sebesar (1,447) lebih kecil dari t tabel (1,660). 

2. Electronic Word of Mouth (X2) dinyatakan berpengaruh 

terhadap Brand Switching (Y), dibuktikan dengan melihat 

nilai signifikansi sebesar 0,037 dimana nilai P value 20 

lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,1 dan nilai t 

hitung (2,112) lebih besar dari t tabel (1,660). 

3. Variabel Variety Seeking (X1), dan Electronic Word of 

Mouth (X2) terhadap Brand Switching (Y) secara simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dibuktikan 

dengan melihat pada 

4. nilai dari signifikan 0,025 menunjukkan P-value < 0,1. 

Sedangkan nilai dari Fhitung (3,268) > dari Ftabel 

(2,14).
33

 

3. Susi Sulastri, Novita Sari (2020) : “Pengaruh kualitas dan 

desain produk terhadap brand switching handphone (studi 

pada mahasiswa stie lampung timur)”. 

Persamaan: Pada variabel X desain produk (packaging) Y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel X1 yaitu variety seeking dan studi kasus pada 

konsumen skincare di Bandar Lampung 

Hasil: Kualitas Produk dan desain Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Brand Switching Handphone dan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Brand Switching 

Handphone pada Mahasiswa STIE Lampung Timur,.
34

 

4. Dwi Darmawan M. (2020): “Analisis Pengaruh Variety 

Seeking, Atribut product, dan Price terhadap Brand Switching 

dari taksi konvesional ke taksi online (Studi pada konsumen di 

Kota Semarang)”. 
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Persamaan: pada variabel X1 variety seeking dan variabel y 

brand switching,  

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

konsumen skincare di Bandar Lampung dan tidak 

menggunakan variabel price. 

Hasil: Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan cara purposive sampling. Penelitian ini 

melibatkan 100 responden pengguna taksi konvensional yang 

telah beralih ke taksi online di Kota Semarang. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa packaging berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan brand switching, 

Penetapan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan brand switching dan variety seeking berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand switching.
35

 

5. Nia Kurnia Lestari. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020: “Pengaruh prior experience dan variety seeking buying 

behaviour terhadap brand switching behaviour: Studi kasus 

terhadap konsumen produk skincare Wardah di Kota 

Bandung”. 

Persamaan: pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel X2 yaitu packaging 

Hasil: Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan 

bahwa Prior Experience berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Brand Switching Behaviour dengan hasil nilai t 

hitung> t tabel (-4,065> 1,985) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil pengujian hipotesis Variety Seeking Buying 

behaviour berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Switching Behaviour, nilai t hitung> t tabel (2,593> 1,985) 
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maka Ho ditolak dan Ha diterima.
36

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Pembahas 

yang ada di dalam satu bab akan berkaitan dengan bab yang lain, 

sehingga akan membentuk penelitian yang sistematis. 

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut.  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul penelitian, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori  

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu pengertian dan teori mengenai perilaku 

konsumen, perilaku konsumen tentang perpindahan merek, 

perilaku konsumen dalam islam, brand switching, variety 

seeking, packaging dan pandangan menurut perspektif bisnis 

syariah. pada bab ini juga terdapat pengajuan hipotesis penelitian.  

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data, 

pembahasan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah 

dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif 

bisnis syariah.  

BAB V Penutup  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi 
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kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain 

kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga 

menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan 

harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

Daftar Rujukan 

Lampiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

25 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Manajemen Pemasaran 

a. Pengertian Manajemen 

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia 

(1561) manegguire yang berarti mengendalikan", 

terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang 

berasal dari bahasa Latin manus yang berarti "tangan". 

Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa 

Inggris menjadi menagement, yang memiliki arti "seni 

melaksanakan dan mengatur". Manajemen belum 

memiliki definisi yang mapan dan diterim  secara 

universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen 

sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalu orang lain. 

Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas 

mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi.
37

 

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan 

tindakan guna mencapai tujuan, manajemen sebagai suatu 

ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang 

disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang 

terorganisasi. Manajemen sebagai suatu seni bukan 

diartikan seni dalam arti formal yang biasa dihubungkan 

dengan seni musik, sastra, tari, drama, patung dll. Yang 

dimaksudkan seni adalah seni dalam pengertian yang 

lebih luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, 

kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam 

menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya 

alam (human and natural resources) secara efektif dan 

efesien untuk mencapai tujuan.  
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Tujuan manajemen adalah suatu yang ingin 

direalisasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dan 

menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer, 

4 elemen pokok, yaitu: 

1. Sesuatu yang ingin direalisasikan (goal) 

2. Cakupan (scope) 

3. Ketepatan (definitness) 

4. Pengarahan (direction).
38

 

Berdasarkan pengertian manajemen diatas maka dapat 

dipahami bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang atau 

organisasi untuk mencapai tujuan. 

b. Pengertian Pemasaran 

Inti dari pemasaran (marketing) adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan.  American Marketing Association 

menawarkan definisi formal pemasaran yaitu suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingan.  

Kotler dan Keller, mengemukakan inti dari pemasaran 

adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Sasaran dari bisnis adalah mengantarkan nilai pelanggan 

untuk menghasilkan keuntungan (Laba/Profit). Untuk 

penciptaan dan menghantarkan nilai dapat meliputi fase 

memilih nilai, menyediakan nilai. Orang-orang pemasaran 

memasarkan 10 tipe entitas: barang, jasa, acara, 
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pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), 

organisasi, informasi dan ide.  

Pasar konsumen perusahaan yang menjual barang-

barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar, 

seperti minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu 

dan peralatan olahraga, serta menghabiskan banyak waktu 

untuk mencoba mengembangkan citra merek yang 

unggul, sebagian besar kekuatan merek bergantung pada 

pengembangan produk dan packaging yang unggul, 

kapasitas tersedianya barang, dan dukungan komunikasi 

yang kuat serta layanan terpercaya. Inti dari program 

pemasaran adalah produk penawaran perusahaan yang 

berwujud, yang mencakup desain,fitur dan packaging 

Dilihat dari kemampuan baru konsumen menurut 

Kotler dan Keller pelanggan masa kini menganggap 

perbedaan produk yang satu dengan yang lainnya hanya 

beda tipis sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu 

merek. Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga 

dan kualitas dan pencarian mereka akan nilai.
39

 

Jadi pemasaran adalah pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen akan produk dan jasa. Jika pemasar 

memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, 

mengembangkan produk yang mempunyai nilai superior 

dan menetapkan harga. mendistribusikan dan 

mempromosikan produknya secara efektif, maka produk-

produk tersebut akan terjual dengan mudah. 

c. Pengertian Manajemen Pemasaran  

Kotler dan Keller berpendapat dalam bukunya bahwa 

“Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat”. Salah satu dari 

definisi pemasaran terpendek adalah untuk memenuhi 

kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Asosisasi 

pemasaran Amerika dalam Kotler, pemasaran merupakan 
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satu fungsi organisasi dan seperangkat proses yang 

bermanfaat untuk menciptakan, mengomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya. ”Manajemen 

pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan. Manajemen 

pemasaran merupakan ”seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul” 

(Kotler dan Keller).
40

 

Manajemen pemasaran adalah “proses menganalisis, 

merencanakan, dan mengendalikan program-program 

yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi 

dan distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang 

dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran 

yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk 

mencapai tujuan”. (www.innfomaanajemen.com). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen pemasaran meliputi 

kegiatan perencanaan, penerapan, dan pengendalian 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 

dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

d. Pemasaran Dalam Islam 

Pemasaran dalam perspektif Islam adalah semua 

kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan 

penciptaan nilai (value creating activities), yang 

memungkinkan siapa pun yang melakukannya dapat 

tumbuh dan mampu mendayagunakan kemanfaatannya 
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berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan 

keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada 

akad bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis 

dalam Islam. 
41

 

Ibnu Khaldun beranggapan bahwa tingkat keuntungan 

pasar berpengaruh dari tinggi maupun rendahnya,jika 

terjadi suatu tingkat keuntungan yang sewajarnya maka 

akan menimbulkan juga perdagangan semakin 

berkembang dan sebaliknya jika terjadi penurunan maka 

pihak perdagangan juga terpuruk.Ibnu khaldun juga 

sangat menghargai harga barang yang dikeluarkan 

didalam pasar dan lebih focus dominan pada faktor yang 

mempengaruhi ini harga karena perdagangan merupakan 

faktor yang sangat penting dilakukan di pasar akan tetapi 

dalam melakukan suatu perdagangan harus sesuai dengan 

syariat islam tidak boleh berdagang secara bebas dan asal-

asalan.
42

 

Mekanisme pasar dalam islam adalah cara bekerja 

suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. 

Sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar 

yang bebas yang bisa menggunakan prinsip Lassez faire et 

lasses le monde van de lui meme (biarkan ia berbuat dan 

biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri). 

Mekanisme pasar terjadi akibat adanya kecenderungan 

dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga 

sampai pasar menjadi seimbang (jumlah yang ditawarkan 

sama dengan jumlah yang diminta). Sejumlah kondisi 

yang diisyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai 

mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber 

daya yang efisien dan dapat mendorong perkembang 

ekonomi karena adanya kebaikan dalam mekanisme pasar 
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Menurut Ibnu Khaldun, mekanisme pasar adalah sebuah 

sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di 

dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, 

yaitu permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan 

pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan. Proses 

mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas 

moralitas, yang antara lain persaingan yang sehat, 

kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
43

 

Pemasaran islami merupakan suatu proses bisnis yang 

seluruh prosesnya merupakan nilai-nilai Islam. Suatu cara 

dalam memasarkan suatu bisnis yang mengedepankan 

nilai-nilai yang mengagungkan keadilan dan kejujuran. 

Dengan pemasaran islami, seluruh proses tidak boleh ada 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal 

tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentang 

kegiatan perdagangan yang berpegang teguh pada 

kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, serta dapat tetap 

memperoleh keuntungan. Menurut Aang Kunaifi, 

pemasaran Islam atau yang ia sebut sebagai Spiritual 

Marketing adalah upaya spiritualisasi atau penerapan 

nilai-nilai spiritual dalam setiap strategi, program dan 

nilai yang dijalankan dalam pemasaran. Nilai spiritual 

yang dimaksud adalah nilai-nilai religius atau aturan 

agama Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis 

Habawi.  

Secara konsep, Spiritual Marketing merupakan tata 

olah cipta, rasa, hati dan karsa (implementasi) yang 

diimbangi oleh integritas keimanan, ketakwaan, dan 

ketaatan kepada syariat Allah Swt. pemahaman spiritual 

marketing dalam sudut pandang syariah adalah melakukan 

pembatasan terhadap orientasi material manusia yang 

cenderung tanpa batas, untuk memberikan ruang dan 

energi dalam merealisasikan semangat dan tujuan 
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spiritual. Secara naluriah, manusia memiliki citacita mulia 

yang sifatnya) nonmaterial value tetapi membutuhkan 

materi sebagai alat pemuas kebutuhan fisiologis, akan 

tetapi pemenuhan terhadap kebutuhan spiritual merupakan 

hal yang juga tidak bisa diabaikan. 

Konsep pemasaran Islam haruslah didasari oleh filsafat 

dasar Islam. Dan konsep dasar filsafat Islam adalah 

Tauhid. Dari konsep dasar ini kemudian akan melahirkan 

karakteristik pemasaran Islam. Menurut Muhammad 

Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, pemasaran Islam 

memiliki empat karakteristik: 

a. Spiritualitas. Setiap kegiatan pemasaran harus sesuai 

dengan ajaran Al Qur'an dan Hadits. Seorang pemasar 

Islam harus meyakini bahwa hukum Islam adalah 

hukum terbaik yang harus dipakai dalam menjalankan 

aktivitas pemasaran. 

b. Etika. Etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan 

Hadits harus dijalankan oleh setiap pemasarIslam. 

Dengan selalu menjaga etika bisnis yang  sesuai  

dengan ajaran Islam, maka akan terbangun budaya 

kerja Islami yang dapat menyeimbangkan 

kepentingan dunia dan akhirat. 

c. Realistik. Realistik di sini lebih pada sikap lentur 

dalam menyikapi permasalahan pemasaran di 

lapangan. Namun, sikap dan sifat realistik ini bukan 

berarti seorang pemasar Islam lantas boleh melanggar 

prinsip prinsip hukum Islam. Seorang pemasar Islam 

harus memiliki inovasi dan berimprovisasi dalam 

batasan-batasan Islam. 

d. Humanistik. Dalam menyusun konsep dan strategi 

pemasaran, pemasar Islam harus memperhatikan 

tanggung jawab sosial yang merupakan representasi 

dari sikap humanistik. 
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Dalam Islam, kegiatan pemasaran senantiasa 

dilandaskan pada semangat beribadah hanya kepada Allah 

Swt. Kegiatan pemasaran sebaiknya dilakukan sebagai 

usaha untuk meraih kesejahteraan bersama dan tidak 

untuk kepentingan sesaat, golongan, atau kepentingan 

sendiri. Islam merupakan agama luar biasa yang mengatur 

semua hal yang menyangkut kehidupan manusia. Dalam 

hal ini, islam merupakan agama yang mampu 

menyeimbangkan antara kebutuhan di dunia dan di 

akhirat kelak, antara hubungan dengan Allah 

(hablumminallah) dan hubungan dengan sesama manusia 

(hablumminannas). Ajaran Islam sangat sempurna karena 

Islam adalah agama terakhir sehingga sudah seharusnya 

mampu memecahkan berbagai persoalan manusia terkait 

dunia dan akhirat. Islam menghalalkan umatnya 

berdagang. Bahkan Rasulullah SAW. dikenal sebagai 

sosok pebisnis (sebelum menjadi rasul) yang sangat 

terpandang pada zamannya. Syekh Abdul Aziz bin Fathi 

As Sayyid Nada dalam Ensiklopedia Adab Islam Menurut 

Alquran dan Assunnah menyatakan, "Sepanjang 

perjalanan sejarah, kaum muslim merupakan simbol 

sebuah amanah dan di bidang perdagangan, mereka 

berjalan di atas adab islamiah".Rasulullah SAW 

mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan 

menjunjung tinggi etika bisnis yang islami. Dalam 

kegiatan ekonomi maupun bisnis, umat Islam dilarang 

melakukan tindakan batil. Sebaliknya, umat islam harus 

melakukan kegiatan ekonomi dengan rida, sebagaimana 

firman Allah Swt dalam (Q.S. An-Nisa {4}: 29) berikut: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

Berdasarkan ayat tersebut, Islam sangat 

mendorong umatnya untuk menjadi seorang pedagang 

yang baik. Bahkan, Rasulullah SAW. merupakan 

seorang pedagang sukses sebelum beliau diangkat 

menjadi rasul. Hal ini mengajarkan bahwa dengan 

kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. saat 

berdagang bukan menjadikan beliau merugi, melainkan 

menjadikan beliau sukses dalam berdagang.  

Oleh karena itu, umat Islam (khususnya 

pebisnis/pedagang) hendaknya mencontoh Rasulullah 

SAW dalam kegiatan perdagangan. Dalam Islam, 

pemasaran sebagai disiplin bisnis strategi yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator ke stakeholder-nya. 

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus 

dilandasi semangat beribadah kepada Allah Swt. dan 

berusaha optimal meningkatkan kesejahteraan 

bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan pribadi. Alquran sebagai petunjuk bagi 

manusia telah mengatur segala kegiatan dalam 

kehidupan, termasuk dalam hal kemasyarakatan dan 

muamalah, serta etika dalam perdagangan dan 

pemasaran. 

2. Perilaku Konsumen 

a.  Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen di definisikan oleh para pakar 

dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan 

oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian 

perilaku konsumen menurut para ahli sebagai berikut: 
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1) Mangkunegara mendefinisikan perilaku konsumen 

merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, dan menggunakan barang-barang atau jasa 

ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.
44

 

2) Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana 

barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka.
45

 

3) Peter J. Paul dan Jerry C Olson menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara 

pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian di sekitar 

lingkungan dimana manusia melakukan aspek 

pertukaran dalam kehidupan mereka.
46

 

Berdasarkan penjelasan diatas dan  dari beberapa 

definisi di atas dapat di lihat ada dua hal penting dari 

perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan 

kegiatan fisik yang semuanya ini melibatkan individu dalam 

menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa secara ekonomis. Dengan kata lain perilaku 

konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

konsumen dalam arti tindakan yang dilakukan untuk 

membeli suatu barang dan jasa. 

b. Pengertian perilaku konsumen Tentang Perpindahan 

Merek 

1) Menurut Kotler dan Keller bidang ilmu perilaku 

konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta 
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memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

Jika produsen melebihlebihkan manfaat suatu produk 

maka harapan konsumen tidak akan tercapai sehinggga 

mengakibatkan ketidakpuasan. Menurut Kotler dan 

Keller ketidakpuasan adalah suatu keadaan dimana 

pengharapan konsumen tidak sama atau lebih tinggi 

daripada kinerja yang diterimanya dari pemasar. 

Sehingga menyebabkan adanya perilaku memilih produk 

yang sesuai kebutuhan, jika kebutuhan tidak terpenuhi 

maka konsumen bisa saja beralih kemerek lain.
47

 

2) Menurut Purwani dan Dharmmesta. Perilaku konsumen 

dapat terjadi karena perpindahan merek dengan adanya 

mencari keragaman (variety seeking) konsumen. Seperti 

sudah disebutkan dalam loyalitas merek, bahwa 

konsumen yang hanya mengaktifkan tahap 

kognitifnyadapat dihipotesiskan sebagai konsumen yang 

paling rentan terhadap perpindahan merek karena adanya 

rangsangan pemasaran. Penyebab lain perpindahan 

merek dapat berasal dari sangat beragamnya penawaran 

produk lain, atau kadang-kadang karena terjadi masalah 

dengan produk yang sudah dibeli.
48

 

c. Macam-Macam Perilaku Konsumen Tentang 

Perpindahan Merek 

1) Perilaku membeli yang kompleks ( perilaku membeli 

yang kompleks ) 

Misalnya, si X ingin membeli laptop seharga Rp40 

juta. Tentu X sebelum memutuskan 

pembelian.  Sebab, produk tersebut jarang sekali 

dibeli. Belum lagi, harganya relatif mahal. Inilah 

yang dimaksud dengan perilaku pembelian yang 
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kompleks . Sebelum membeli produk, konsumen 

cenderung berpikir panjang. 

2) Perilaku membeli yang mengurangi perbedaan 

( perilaku membeli yang mengurangi disonansi ) 

Saat punya perilaku ini, mengutip Britannica , 

konsumen akan sangat terlibat dalam proses 

pembelian. Akan tetapi, mereka kesulitan 

menentukan perbedaan antarmerek. Misalnya, kamu 

ingin membeli penggorengan. Menurutmu, tak ada 

perbedaan antara merek penggorengan A, B, C, dan 

D. Padahal, keempatnya punya sedikit titik 

beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. 

3) Perilaku membeli yang telah terbiasa ( habitual 

buying behavior ) 

Pemilihan merek didasarkan pada kebiasaan. dengan 

begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh 

loyalitas dan kampanye dari produk yang dibeli. Ini 

tentu berbeda dengan perilaku pembelian yang 

mengurangi disonansi. Dalam kebiasaan pembelian, 

konsumen tidak benar-benar terlibat dalam 

pemilihan merek. Mereka membeli sesuatu hanya 

karena kebiasaan. 

Sementara itu, dalam perilaku pembelian yang 

mengurangi disonansi , konsumen terlibat dalam 

pemilihan produk. Mereka tak membeli karena 

terbiasa.  Akan tetapi, mereka kesulitan menemukan 

perbedaan antarmerek yang ada. biasanya, kebiasaan 

membeli muncul saat konsumen membeli barang 

pokok. 

4) Perilaku Mencari Keragaman produk ( variety 

seeking behavior ) 

Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang 

berbeda. Akan tetapi, ini dilakukan bukan karena 

mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. 
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Perilaku tersebut didasarkan oleh motivasi untuk 

mencari variasi dari produk yang mereka miliki.
49

 

Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai atau 

kegiatan-kegiatan individu, yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa 

termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan. Kegiatan tersebut  konsumen atau 

pelanggan menghadapi banyak pilihan dalam memilih suatu 

produk atau jasa yang dapat mereka beli atau konsumsi. 

Kebutuhan dan selera konsumen pun terus bergeser dari 

waktu ke waktu. Apa yang dapat memuaskan konsumen 

ditahun lalu, pada tahun berikutnya bukan lagi menjadi titik 

kepuasan maksimal. Pergeseran aspirasi konsumen begitu 

mudah terjadi antara lain dikarenakan derasnya informasi 

ataupun makin variatifnya pilihan (Baohong et.,al,). Oleh 

karena itu, walaupun suatu merek telah melekat dihati 

konsumen, bila ia tidak bisa berkembang memenuhi selera 

konsumen, suatu saat merek tersebut akan ditinggalkan oleh 

konsumennya. 

d. Perilaku Konsumen dalam Islam 

Perilaku konsumen di dalam islam sama halnya dengan 

perilaku konsumen pada umumnya, hanya saja islam 

membatasi para konsumennya dalam melakukan proses dan 

aktivitas yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, pnggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan agar sikap dan 

perilaku konsumen mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan 

dalam Islam.  

Berbeda dengan konsumen konvensional, seorang 

muslim dalam penggunaan penghasilanya memiliki dua sisi, 

yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di 

jalan Allah. 
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Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus 

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. Inilah 

yang kita tidak temukan dalam ilmu perilaku konsumsi 

konvensional. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk 

belanja sehari –hari, tidak lain adalah manifestasi zikir 

dirinya atas nama Allah dengan tidakmemilih barang yang 

haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat 

baik di dunia maupun di akhirat. 

1. Konsumsi dalam Islam  

a. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan 

dari peranan keimanan. Peranan keimanan 

menjadi tolak ukur penting karena keimanan 

memberikan cara pandang dunia yang cenderung 

mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan 

sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material 

maupun spiritual.  

b. Menurut Manan, “Dalam Ekonomi Islam, 

konsumsi diakui sebagai salah satuperilaku 

ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan 

manusia. Perilaku konsumsidiartikan sebagai 

setiap perilaku seorang konsumen untuk 

menggunakan dan memanfaatkan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Namun Islam memberikan penekanan 

bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan 

ruhanisehingga mampu memaksimalkan  fungsi 

kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah 

Allah untuk  mendapatkan kebahagiaan dunia 

dan akherat”
50

 

c. Dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi 

yang satu dengan yang lainnya bukan 
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merupakan subsidi yang sempurna. Terdapat 

benda yang lebih berharga dan bernilai dan 

benda ekonomi yang kurang bernilai bahkan 

terlarng sehingga akan dijauhi. Selain itu juga 

terdapat prioritas dalam pemenuhannya 

berdasarkan tingkat kemaslahatan yang 

dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang 

Islami. Preperensi konsumsi tersebut adalah: 
51

 

a) Mengutamakan akhirat dari pada dunia  

Pada dasarnya seorang muslim akan 

dihadapkan kepada pilihandiantara 

mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat 

duniawi belaka danyang bersifat ibadah. 

Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi 

karenaorientasinya falah dan kehidupan 

diakhirat kelak. Semakin besar 

konsumsiuntuk ibadah maka semakin tinggi 

pula falah yang akan dicapai, 

sebaliknyasemakin besar konsumsi duniawi 

terhadap konsumsi untuk ibadah maka 

akansemakin rendah fallah yang dicapai. 

Seorang muslim yang rasional, yaituorang 

yang beriman, semestinya akan 

mengalokasikan anggaran lebih banyak 

dalam konsumi untuk ibadah dibandingkan 

dengan konsumsi duniawi. Allah 

memperkenankan hambanya untuk 

menkmati kekayaan dunia sebagai wujud 

syukur kepada-Nya dan sekaligus sebagai 

sarana untuk mendukung ibadah. 

b) Konsisten dalam prioritas pemenuhannya 

Kebutuhan manusia dalam konsumsi 

sebenarnya memiliki tingkat urgensi yang 
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selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas 

diantara satu dengan yang lainnya yang 

menunjukkan tingkat kemanfaatan dan 

kemendesakan dalam pemenuhannya. Para 

ulama telah membagi prioritas ini 

menjadi,daruriyyah, hajjiyah, dan 

tahsiniyah. 

3. Teori Produksi  

Secara definisi, produksi adalah kegiatan mengahasilkan 

sesuatu baik berupa barang, (seperti pakaian, sepatu, 

makanan), maupun jasa (pengobatan, urut, potong rambut, 

hiburan, manajemen). Dalam pengertian sehari-hari, produksi 

adalah mengolah input, baik berupa barang atau jasa, manjadi 

output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih 

bermanfaat. Seperti tersirat di atas, teori dan faktor produksi 

di butuhkan untuk melakukan, atau manghasilkan produksi. 

Kedua hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan atau 

mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi 

secara optimal, sehingga menghasilkan produksi yang juga 

optimal. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang 

diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi ini 

antara lain meliputi bahan baku, bahan penolong, tekhnologi 

dan peralatan produksi, tenagan kerja (manusia), dan energi. 

Untuk dapat melakukan produksi dengan meggunakan faktor 

produksi ini, perusahaan memerlukan pengorbanan, yang 

dikenal dengan biaya.
52

 

Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan 

produksi, yang meliputi:  

a. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk 

menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi 

tinggi.  

b. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal 
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untuk tingkat penggunaan input tertentu.  

c. Bagaimana memilih tekhnologi yang tepat sesuai dengan 

kondisi perusahaan.  

Produksi barang dan jasa yang dilakukan diarahkan searah 

atau mencapai tujuan perusahaa, yaitu mendapat laba. Laba yang 

didapat perusahaan berasal dari selisih anatara pendapatan 

(revenue), dengan biaya (cost), oleh karena itu, maka 

pertimbangan utama atau parameter utama dalam melakukan 

produksi adalah pendapatan (revenue), yang akan diterima 

perusahaan dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk menghasilkan produksi tersebut. Dalam melakukan 

analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi juga perlu 

dipahami fungsi-fungsi dalam ekonomi salah satunya adalah 

fungsi produksi.Fungsi produksi ini ditunjukkan dalam bentuk 

matematis antar faktor-faktor (input) produksi dengan keluaran 

(output) produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan 

membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui 

bangaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal, 

sehinngga menghasilkan produksi yang juga optimal.
53

 

 

4.  Brnd Switching 

a. Pengertian Brand Switching 

Brand (merek) menurut Kotler & Keller adalah suatu 

penawaran dari sumber yang diketahui yang mana brand 

sendiri adalah produk atau jasa yang dimensinya 

mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara 

dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan yang sama. Pada AMA (American 

Mraketing Association) mendefinisikan brand sebagai 

nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan brand dari 
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para pesaing.
54

 

1. Peran Brand (merek) 

Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat 

produk dan memungkinkan konsumen-bisa 

individual atau organisasi-untuk menuntut 

tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikara 

atau distributor tertentu. Konsumen dapat 

mengevaluasi produk yang sama secara berbeda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk 

tersebut. Mereka belajar tentang merek melalui 

pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan 

program penasarannya, menemukan merek niana 

yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana 

yang tidak. Ketika hidup konsumen menjadi 

semakin rumit, terburu-buru, dan kehabisan waktu, 

kemampuan merek untuk menyederhanakan 

pengambilan keputusan dan mengurangi risiko 

adalah sesuatu yang berharga. 

2. Fungsi Brand (merek) 

Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga 

bagi perusahaan.  

a. merek menyederhanakan penanganan atau 

penelusuran produk.  

b. Merek membantu mengatur catatan persediaan 

dan catatan akuntansi. 

c. Merek menawarkan perlindungan hukum 

kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek 

unik produk. 

Merek menandakan tingkat kualitas tertentu 

sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah 

memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan 

tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan 
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bagi perusahaan, dan menciptakan penghalang yang 

mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. 

Loyalitas juga dapat diterjemahkan menjadi kesediaan 

pelanggan untuk membayar harga yang lebih tinggi-

sering kali 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek 

pesaing. Meskipun pesaing dapat meniru proses 

manufaktur dan desain produk, mereka tidak dapat 

dengan mudah menyesuaikan kesan yang tertinggal lama 

di pikiran orang dan organisasi selama bertahun-tahun 

melalui pengalaman produk dan kegiatan pemasaran. 

Artinya, penetapan merek dapat menjadi alat yang 

berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif.
55

 

Tafiprios dan Astini perilaku brand switching 

didefinisikan sebagai perilaku konsumen dalam membeli 

merek produk yang berbeda dari yang biasanya merek 

yang mereka beli. Perpindahan merek (brand switching) 

memiliki definisi sebagai proses bagaimana konsumen 

beralih dalam menggunakan sebuah produk ke produk 

lain yang sejenis.
56

 Hal ini bisa saja terjadi karena 

bervariasinya produk yang ada dipasaran saat ini 

sehingga berdampak pada perilaku konsumen dalam 

memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan atau 

keingan konsumen, hal ini juga bisa terjadi karena 

adanya masalah dengan produk lama yang sudah dibeli 

dan digunakan konsumen sehingga konsumen mencari 

alternative produk lain untuk dicoba. Hutauruk dkk 

bahwa brand switching adalah suatu  perilaku konsumen 

yang melakukan perpindahan merek dari produk satu ke 

produk lain yang sejenis dengan tujuan untuk 

mendapatkan nilai maksimal terhadap produk yang 

dipilih.  Adapun indikator-indikator pada variabel 

penelitian ini adalah komitmen pelanggan, reputasi,  dan 

kualitas pelayanan  
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Menurutnya terdapat indikator-indikator brand 

switching yaitu sebagai berikut: 

1) Komitmen pelanggan  

Perusahaan sebaiknya membangun komunikasi baik 

dengan pelanggan agar konsumen tidak ketinggalan 

informasi terbaru pada produk yang ditawarkan, 

dengan begitu dapat membuat konsumen setia pada 

produk perusahaan. 

2) Reputasi  

Setiap produk yang diciptakan seharusnya memiliki 

nilai yang baik, karena pada  dasarnya konsumen 

dapat menilai perusahaan tersebut memiliki reputasi 

baik adalah dari segi kualitas produk yang dijual. 

3) Kualitas pelayanan 

Pelayanan yang diterapkan harus berkualitas demi 

kenyamanan konsumen ketika membeli ataupun 

mengkonsumsi produk.
57

 

b. Tingkatan Brand Switching  

Perpindahan merek (brand switching) berkenaan 

dengan loyalitas David Aaker menyatakan terdapat lima 

tingkatan loyalitas merek, yaitu: 

1. Switcher, adalah pembeli yang sama sekali tidak 

loyal. Pembeli yang tidak mau terikat sama sekali 

dengan merek apa pun. Merek mempunyai peranan 

kecil dalam keputusan pembeli jenis ini. 

2. Habitual buyer, adalah pembeli yang merasa puas 

dengan produk atau paling tidak mereka tidak 

kecewa. Pembeli ini memilih merek karena 

kebiasaan saja. 
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3. Satisfied buyer with switching cost, yaitu pembeli 

yang merasa puas (satisfied buyer) dengan 

menanggung atau mengeluarkan biaya peralihan 

(switching cost), seperti biaya, waktu, uang, dan 

risiko pemakaian karena pengalihan merek. 

4. Liking the brand, yaitu tipe pembeli yang sangat 

menyukai merek, pembeliannya berdasarkan asosiasi 

merek (mungkin simbol atau karena rangkaian 

pengalaman menggunakan sudah lama).  

5. Commited buyer, mereka ini adalah pembeli 

pelanggan yang sangat setia. Mereka sangat bangga 

dalam menggunakan merek tertentu itu. Merek 

sangat penting bagi pembeli karena functional 

benefit dan emotional benefit mampu 

mengekspresikan jati dirinya. Inilah sebetulnya 

puncak usaha perusahaan membangun merek 

(meningkatkan, memelihara, dan inovasi konsisten). 

Perusahaan telah mampu menjadikan brandnya 

sebagai brand advantage (merek unggul) sehingga 

mendorong banyaknya commited buyer (pembeli 

yang komitmen, tidak mau berpindah merek).
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas adanya tingkatan 

dalam brand switching dalam keloyalan seseorang 

menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang 

berbeda-beda pada masing-masing individu pada 

produk yang digunakan ataupun perpindahan yang akan 

diambil. 

 

c. Indikator Brand Switching  

Terdapat 3 dimensi indikator dalam perilaku 

perpindahan merek yaitu terdapat dimensi harga, 

ketidaknyamanan, persaingan. 
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1. Harga, yaitu seberapa jauh konsumen dapat 

membandingkan pilihannya dalam mencari barang 

yang berkualitas namun dengan membayar murah, 

harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen 

berfikir dan akan beralih merek ke merek lain. 

2. Ketidaknyamanan, yaitu seberapa jauh konsumen 

tidak dapat merasakan manfaat yang dirasakan 

ketidaknyamanan ketidaknyamanan pada produk 

membuatnya melakukan peralihan merek 

3. Persaingan, yaitu yaitu seberapa jauh konsumen 

melihat persaingan antar produk yang bermunculan 

yang dimana dapat membuat konsumen memilah 

milih produk yang akan dipilih.
59

 

d. Brand Switching Dalam Persepektif Islam 

Brand Switching Dalam Persepektif Islam bahwa 

konsumen memperoleh berbagai pengalaman dalam 

pembelian produk, mengkonsumsi produk dan merek 

produk yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan 

perilakunya dengan pengalamannya dimasa lalu. 

Banyaknya pengalaman konsumen di masa lalu terhadap 

merek produk dapat digambarkan dengan banyaknya 

merek produk yang pernah dibeli dan dikonsumsi dimasa 

lalu. Semakin banyak merek produk yang pernah dibeli 

dan dikonsumsi dimasa lalu dapat menunjukkan bahwa 

konsumen sudah berpengalaman dengan merek-merek 

tersebut. Hasil belajar dari pengalaman masa lalunya 

dengan produk akan memberikan pengetahuan mengenai 

produk tersebut dan memberikan kemampuan untuk 

memilih produk yang lebih memuaskan.  

Berabad-abad tahun yang lalu Sayyidina Ali bin Abi 

Thalib r.a pernah mengungkapkan bahwa barangsiapa 

hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah 
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orang yang beruntung. Barangsiapa hari ini sama dengan 

hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi dan 

barangsiapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, 

maka ia adalah orang yang terlaknat. Motivasi dari 

menantu Rasulullaah saw tersebut nampaknya masih 

relevan pada saat ini. Jika ingin beruntung, jadilah orang 

yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Inilah inti 

pesan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu selalu 

mendorong umatnya untuk maju.  

Terlepas dari sanad hadits tersebut, bahwa manusia 

pada umumnya tidak akan pernah ingin mengalami 

kerugian untuk yang kedua kalinya, manusia akan 

berusaha menghindari apa yang pernah dialami 

sebelumnya jika itu tidak menyenangkan. Setelah 

mengalami hal yang tidak menyenangkan maka manusia 

harus bisa mengambil pembelajaran, mempersiapkan 

agar memperoleh sesuatu yang lebih baik di masa yang 

akan datang. Allah Swt berfirman: 

                 

                   

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah disiapkannya untuk hari esok; dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Hasyr : 

18)  

Setiap muslim harus melakukan introspeksi terhadap 

apa yang telah diperbuatnya untuk masa depan. "Hari 

esok" dalam ayat tersebut mengandung makna: hari esok 

yang dekat yaitu dunia, dan hari esok yang jauh yaitu 

akhirat. Artinya, kaum muslimin harus menyiapkan diri 

agar sukses masa depannya baik di dunia maupun di 
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akhirat. Pesan hadits dan ayat di atas, dapat di terapkan 

dalam konsep perilaku konsumen terhadap barang dan 

jasa, ketika manusia berusaha memenuhi kebutuhan 

dharuriyat, tahsyiniyat, atau hajiyyatnya maka prinsip 

kehati-hatian harus selalu di terapkan, apa yang 

membuatnya rugi di masa lalu jangan sampai di ulang 

kembali di masa depan. Jika konsumen pernah gagal 

membeli dan  menggunakan suatu produk maka hal 

tersebut harus dijadikan pembelajaran dalam proses 

konsumsi dikemudian hari agar tidak timbul penyesalan 

setelahnya. Pembelajaran tersebut salah satunya merujuk 

pada perubahan barang yang dikonsumsi saat dirasakan 

bahwa barang yang sebelumnya mendatangkan kerugian 

baik yang dirasakan langsung ataupun secara tidak 

langsung. 

 

5. Variety seeking  

a. Pengertian Variety seeking 

Menurut Kotler dan Keller (2012) Variety seeking 

(mencari variasi) merupakan kemampuan baru konsumen 

yang dimana pelanggan masa kini menganggap perbedaan 

produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis 

sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. 

Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga dan 

kualitas dan pencarian mereka akan nilai. Perhatikan apa 

yang dulu tidak dimiliki konsumen namun kini mereka 

miliki:  

1. Peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. 

Pembeli hanya memerlukan satu klik untuk 

membandingkan harga dan atribut produk pesaing di 

Internet. Mereka bahkan dapat menyebut harga 

mereka untuk kamar hotei, tiket pesawat terbang, atau 

hipotek. Pembeli bisnis dapat melakukan lelang balik 

(reverse action) di mana penjual bersaing untuk 

meraih bisnis mereka. Mereka bisa bergabung dengan 
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orang lain untuk memperbesar pembelian dan 

mendapatkan diskon yang lebih besar.  

2. Ragam barang dan jasa yang lebih banyak.  

Amazon.com dengan cepat menjadi toko buku terbesar 

di dunia, namun selain itu telah merambah penjualan 

eceran musik dan film, pakaian dan aksesoris, 

elektronik konsumen, alat-alat kesehatan dan 

kecantikan, serta produk keperluan rumah dan kebun. 

Pembeli dapat memesan barang secara online dari 

mana saja dan menghindari tawaran lokal yang 

terbatas. Mereka juga bisa menghemat banyak dengan 

memesan dari negara dengan tingkat harga yang lebih 

rendah. 

3. Sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. 

Orang dapat membaca surat kabar apa pun dalam 

bahasa apa pun di mana pun di dunia ini. Mereka 

dapat mengakses ensiklopedia, kamus, informasi 

medis, rating film, laporan konsumen, sumber 

informasi lain yang tidak terhitung banyaknya secara 

online. 

4. Kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan 

menerima pesanan. Pembeli masa kini dapat 

melakukan pemesanan dari rumah, kantor, atau 

telepon seluler 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 

dengan cepat menerima barang yang mereka pesan di 

kantor atau rumah. 

5. Kemampuan untuk membandingkan catatan tentang 

produk dan jasa. Situs jaringan sosial menyatukan 

pembeli yang memiliki minat yang sama. Di 

CarSpace.com, penggemar otomotif berdiskusi 

mengenai velg krom, model BMW terbaru, dan di 

mana mereka bisa menemukan mekanik hebat di 

daerah mereka. Para pemasar mengamati kesuksesan 

situs ini karena 35% dari pembell mobil untuk 

pertama kalinya menganggap Internet sebagai alat 
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belanja mereka yang paling penting.
60

 

Variety seeking (mencari variasi) menurut Hutauruk 

dkk merupakan tindakan konsumen yang secara spontan 

dilakukan dikarenakan produk lain yang sejenis 

memiliki nilai manfaat yang lebih baik atau dikarenakan 

ingin memiliki pengalaman baru terhadap merek baru.
61

. 

Siregar mengatakan bahwa kebutuhan mencari variasi 

(variety seeking) adalah suatu hal yang dimiliki oleh 

sebagian konsumen. Mengidentifikasi pelanggan yang 

suka mencari variasi merupakan salah satu hal yang 

penting bagi perusahaan karena perilaku perpindahan 

merk (brand switching) dapat muncul karena adanya 

kebutuhan mencari variasi (variety seeking).  Mencari 

variasi (variety seeking) bisa menguntungkan atau 

merugikan. Menjadi menguntungkan ketika memberi 

kesempatan pada produk baru (brand follower) untuk 

mendapat tempat di hati konsumen ketika berganti-ganti 

pilihan. Sementara itu menjadi merugikan bagi  produk 

lama (leader brand) yang ditinggalkan karena keinginan 

untuk berganti-ganti produk atau brand akan mengurangi 

kesempatan penggunaan produk. Kerugian tidak hanya 

sebatas ini, tetapi bisa menjadi lebih besar jika proses 

berganti-ganti alternatif bisa memberikan sensasi positif 

bagi konsumen karena ia akan dengan mudah beralih 

produk (brand switching). 
62

 Indriani dan Pasharibu 

menyebutkan indikator kebutuhan mencari variasi 

meliputi: 

1) Kebutuhan akan variasi, konsumen merasa bosan 

terhadap produk yang digunakan, sehingga mencari 
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variasi produk lain. 

2) Tidak ada inovasi pilihan, konsumen mencari variasi 

dari keaneka ragaman produk. 

3) Perbedaan yang dirasakan antar merek konsumen 

mencari variasi berdasarkan kualitas produk serta 

pelayanan yang baik.
63

 

b. Indikator Variety Seeking 

Variety seeking merupakan suatu bentuk keingan 

konsumen untuk mencoba hal-hal yang baru, yang 

jarang ataupun tidak pernah sama sekali pada produk 

skincare. Terdapat dimensi indikator yaitu:  

1. Explatory Purchase, bergonta-ganti merek dan 

mencoba alternatif baru untuk menemukan yang 

lebih baik 

2. Vicarious exploratio, mengumpulkan dan 

mengamankan informasi mengenai alternatif baru 

serta memikirkan pilihan secara mendalam 

3. Use inovatioveness, menggunakan produk yang 

sudah di perbaharui (modern) serta unik.
64

 

c. Faktor Terbentuknya Variety Seeking 

Indrawati berpendapat bahwa kebutuhan mencari 

variasi ini muncul karena didukung oleh berbagai faktor 

antara lain sebagai berikut: 

1. Persaingan yang ketat antar produk sejenis, sehingga 

setiap produk mempropagandakan untuk menjadi 

yang terbaik. Kondisi ini tentunya memungkinkan 

untuk mempengaruhi konsumen cenderung mencoba 
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2. Kualitas produk mengalami penurunan. Penurunan 

kinerja sebuah produk mendorong konsumen untuk 

mencari dan mencoba produk produk baru yang 

dimungkinkan mampu memberikan sebuah kepuasan 

3. Karakteristik alamiah konsumen. Karakteristik 

konsumen adalah berbeda. Satu kelompok 

konsumen dimungkinkan mempunyai perilaku untuk 

selalu mencari dan mencoba-coba hal baru, 

meskipun produk yang telah dikonsumsinya juga 

mampu memberikan sebuah kepuasan.
65

 

d. Variety Seeking Dalam Persepektif Islam 

Perilaku variety seeking biasanya akan menyebabkan 

kecenderungan terjadi brand switching behaviour. Bagi 

beberapa perusahaan brand switching behaviour yang 

disebabkan oleh perilaku variety seeking menjadi 

pekerjaan tersendiri, terutama bagian pemasaran. 

Terjadinya variety seeking bukan hanya disebabkan oleh 

rendahnya tingkat keterlibatan suatu produk, hal ini juga 

dapat terjadi pada produk yang tingkat keterlibatannya 

tinggi (high involvement).
66

 

Pada berbagai produk yang diperjualbelikan, Islam 

memberikan hak kepada semua pembeli untuk 

mempertimbangkan keputusannya dalam mengkonsumsi 

sesuatu baik menjual atau membeli sesuatu. Jamilah dan 

Firmansyah berpendapat Islam menerapkan nilai yang 

mendasar dalam jual beli yaitu, kejujuran dan ketulusan, 

ketulusan berarti kerelaan antara kedua belah pihak. 

Ketulusan akan didapatkan apabila penjual memberi 

kelonggaran kepada pembeli untuk memilih antara 

melanjutkan atau membatalkan transaksi, dalam istilah 
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fikih disebut hak khiyar.
67

 Hak tersebut disebut dengan 

hak Khiyar. Rasululloh Saw bersabda bahwa apabila ada 

dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-

masing dari mereka memiliki hak khiyar. Secara Bahasa 

khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. 

Sedangkan menurut Istilah khiyar adalah hak yang 

dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian uasaha 

(Jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan 

perjanjian jual-beli atau membatalkannya.  

Hak khiyar ini secara konsep dasar memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang 

mana dan seperti apa yang akan mereka beli, melakukan 

pertimbangan agar menghindari pembelian barang yang 

terdapat cacat di dalamnya atau barang-barang yang 

tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan 

penggunaannya. Hal tersebut sejalan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hamid, Jamilah dan Firmansyah 

mengatakan dengan konsep variety seeking berupa 

kegiatan mencari variasi yang berbeda dari yang pernah 

konsumen beli konsumen diberi kebebasan untuk 

menentukan apakah ia akan membeli barang yang lalu 

atau menentukan untuk mencari produk baru sesuai 

dengan keinginannya. Hamid mengatakan bahwa hak 

khiyar disini memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk mencari dan menentukan produk yang menurutnya 

paling layak dan terbaik dan memiliki hak pilih bagi 

penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
68

 Begitupun 

tujuan dari kegiatan variety seeking adalah untuk 

mendapatkan produk yang dianggap lebih baik dari 

produk sebelumnya. 
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Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah 

Rosulullah, Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata; Saya 

mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Rosulullah SAW 

bersabda;  

“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama 

mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka benar 

dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan 

didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua 

berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah 

keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Bukhori). 

Dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya 

hak memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan 

aktifitas jual beli yang sedang berlangsung. 

empat khiyār utama yaitu: 

1. khiyar majlis, yaitu hak khiyar yang diberikan 

kepada pelaku transaksi 

untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama 

masih ditempat akad. 

2. khiyar syarat, yaitu suatu khiyar dimana seorang 

membeli suatu dari pihak lain dengan ketentuan dia 

boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu 

tertentu. 

3. khiyar aib, adalah hak untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad ketika barang yang dibeli 

terdapat cacat atau rusak. 

4. khiyar ru’yah, adalah hak membuat pelihan yang 

diberikan kepada pembeli antara meneruskan atau 

membatalkan akad apabila telah melihat barangnya, 

yang tidak dilihat semasa melakukan akad. 
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6. Packaging  

Kotler dan Keller mengatakan di sebuah pasar 

konsumen, perusahaan yang menjual barang-barang 

kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar, seperti 

minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu dan peralatan 

olahraga, serta menghabiskan banyak waktu untuk mencoba 

mengembangkan citra merek yang unggul. Sebagian besar 

kekuatan merek bergantung pada pengembangan produk dan 

packaging yang unggul, kepastian tersedianya barang, dan 

dukungan komunikasi yang kuat serta layanan terpercaya.
70

 

Beberapa faktor yang memiliki kontribusi penggunaan 

kemasan sebagai alat pemasaran: 

a. Swalayan, kemasan yang efektif melaksanakan tugas 

dalam penjualan: menarik perhatian, menggambarkan 

fitur produk, menciptakan keyakinan konsumen, dan 

membuat kesan menyenangkan. 

b. Kekayaan Konsumen, peningkatan kekayaan 

konsumen membuat mereka bersedia membayar lebih 

besar untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan 

gengsi kemasan yang lebih baik. 

c. Perusahaan dan Citra Merek, kemasan mempunyai 

peran terhadap pengakuan segera atas perusahaan atau 

merek. 

d. Peluang Inovasi, kemasan yang inovatif dapat 

membawa manfaat besar bagi konsumen dan laba 

bagi para produsen.
71

 

a. Pengertian Packaging  

Packaging menurut Wibowo dkk, dimana daya tarik 

suatu produk tidak bisa terlepas dari kemasan produk itu 

sendiri. Kemasan berperan sebagai pemicu yang dapat 

mempengaruhi calon pembeli untuk memberikan respon 
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positif terhadap produk tersebut. Kemasan produk akan 

berhadapan secara langsung dengan konsumen dan juga 

menjadi fist experience dari produk yang akan dibeli 

sehingga peranan desain kemasan dalam hubungan antara 

konsumen dengan produk menjadi sangat penting. 

Dengan adanya interaksi antara konsumen dengan produk, 

terdapat kemungkinan bahwa persepsi calon pembeli 

terhadap suatu produk dipengaruhi oleh bentuk dan desain 

dari kemasan tersebut.  

Wibowo dkk mengatakan bahwa terdapat relasi antara 

desain kemasan dengan konsumen sebagaimana kemasan 

menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

menyampaikan informasi produk melalui tipografi warna, 

dan elemen lainnya 90% konsumen membeli suatu produk 

berdasarkan desain kemasannya, 85% konsumen membeli 

suatu produk karena tidak adanya alternatif lain dan 70% 

memilih berdasarkan kebutuhan saja. Hal ini menunjukan 

bahwa konsumen tidak hanya membeli isi produk, namun 

juga membeli kemasan produknya, Desain kemasan juga 

memiliki peranan dalam mengkomunikasikan identitas 

merek kepada konsumen. Selain berfungsi sebagai alat 

untuk menyampaikan identitas merek, fungsi dari 

kemasan adalah sebagai pelindung produk selama proses 

transportasi. Pada akhirnya, tujuan dari desain kemasan 

itu sendiri adalah untuk memenuhi permintaan pasar 

dengan menyampaikan fungsi produk kepada konsumen 

dan menghasilkan penjualan.
72

 

b. Pengertian Packaging perbedaan dari beberapa ahli 

1. Menurut Kotler & Keller, pengemasan adalah 

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 

bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah 

aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau 

pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama 
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dari kemasan adalah untuk menjaga produk.   

2. Menurut Kotler dan Amstrong adalah suatu bentuk 

kegiatan yang melibatkan desain serta produk, 

sehingga kemasan ini dapat bekerja agar produk 

didalamnya dapat terlindungi 

3. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan 

bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan 

elemen-elemen desain dengan informasi produk agar 

produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, 

menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan 

sebuah produk di pasar (Klimchuk dan Krasovec) 

c. Fungsi Packaging 

1. Menurut Simamora kemasan/pengemasan memiliki 

dua fungsi utama yaitu fungsi protektif dan fungsi 

promosional. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi Protektif 

Fungsi protektif kemasan adalah berkenaan 

dengan melindungi produk yang dikemas karena 

pengaruh iklim/cuaca, prasarana transportasi, 

dan saluran distribusi yang semua berimbas pada 

pengemasan. Dengan pengemasan protektif, 

para konsumen tidak perlu harus menanggung 

risiko pembelian produk rusak atau cacat. 

2) Fungsi Promosional 

Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada 

perlindungan produk. Namun kemasan juga 

digunakan sebagai sarana promosional. 

Menyangkut promosi, perusahaan 

mempertimbangkan preferensi konsumen 

menyangkut warna, ukuran, dan penampilan.
73
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2. Menurut Kotler, terdapat empat (4) fungsi kemasan 

adalah satu alat pemasaran. Berikut ini yang 

merupakan tujuan dari pengemasan adalah: 

1) Self service (identitas produk) 

Tujuan penggunaan kemasan pada produk 

adalah sebagai identitas produk. Kemasan 

semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam 

proses penjualan, dimana kemasan harus 

menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, 

meyakinkan konsumen dan memberi kesan 

menyeluruh yang mendukung produk, Artinya, 

seseorang sudah dapat menentukan kualitas 

produk dengan melihat kemasannya. Oleh 

karena itu, kemasan perlu didesain sehingga 

dapat menjadi ciri khas dari produk yang 

dikemas. 

2) Sebagai cerminan perusahaan 

langkah awal seseorang menilai adalah dari 

penampilan. Untuk menilai mutu sebuah produk, 

seseorang dapat menilai dari kemasannya, 

kemasan itu menggambarkan perusahaan. 

Perusahaan yang mengemas produknya dengan 

baik, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

aware dengan kualitas produk dan tingkat 

penerimaan konsumen. Sudah sifat dasar 

manusia bahwa saat membeli produk dalam 

kemasan pun, konsumen akan memastikan 

bahwa tidak ada kerusakan pada kemasan. 

3) Untuk mempengaruhi keputusan konsumen 

salah satu pertimbangan konsumen untuk 

membeli produk atau tidak adalah dengan 

melihat kemasannya. Konsumen yang suka 

untuk mencoba sesuatu yang baru umumnya 

penasaran jika kemasan terlihat wow di mata 

mereka. Oleh karena itu, percantik desain visual 
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kemasan sangat penting karena bisa 

mempengaruhi konsumen membeli sebuah 

produk. 

4) Sebagai media penyimpanan multifungsi 

(Innovation opportunity) 

Konsumen fungsional akan memanfaatkan jenis 

kemasan ini sebagai wadah produk lain 

nantinya. Ketika kemasan tersebut sampai di 

tangan konsumen, mereka tidak langsung 

membuangnya ketika isi produknya sudah habis 

dipakai.
74

 

d. Indikator Packaging 

Kualitas yang dianggap penting oleh konsumen 

seperti fitur bentuk produk, mutu kemasan, gaya dan 

desain kemasan: 

1. Dimensi Fitur Bentuk Produk 

Terdapat indikator pengemasan fitur bentuk produk 

inovatif dapat memberikan banyak manfaat bagi 

konsumen 

2. Dimensi Mutu Kemasan  

Terdapat indikator menumbuhkan kepercayaan dan 

pelengkap citra diri 

Dapat membuat jatuh hati terhadap barang yang 

dikemas 

3. Dimensi Gaya dan desain produk  

Terdapat indikator desain yang baik dapat 

menciptakan nilai jual yang baik.
75
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e. Packaging Dalam Persepektif Islam 

Di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh 

lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit 

produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di 

Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan 

dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi 

produk yang beredar di masyarakat dengan cara 

memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang sudah 

memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label 

halal pada produknya (Pusat Pelatihan dan Informasi 

Halal PPIH,). 

Lebel halal yang ada pada kemasan produk yang 

beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun 

dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam 

sebuah lingkaran. Muharir memiliki pendapat bahwa 

sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen saat 

mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah 

produk dalam kemasan. misalnya, dengan 

memperhatikan label produk kemasan. Ini untuk 

memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya.
76

 

Dengan adanya lebel halal ini konsumen dapat 

memastikan produk mana saja yang boleh mereka 

konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan 

mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara 

teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat, 

pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah 

makanan halal yang diwakili dengan label halal. 

Susanti dkk berasumsi bahwa packaging yang baik 

adalah sarana informasi penting bagi para konsumen. 

Informasi ini dapat memberi dampak yang signifikan 

untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam 

memilih produk serta meningkatkan loyalitas terhadap 
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pembelian produk tertentu, sehingga akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi 

kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini 

akan menguntungkan baik bagi konsumen maupun bagi 

produsen. Keterlibatan konsumen yang tinggi akan 

menyebabkan konsumen lebih banyak mencari informasi 

dan menyeleksi informasi serta lebih berhati-hati dalam 

keputusan pembelian.
77

 Dengan demikian, produk-

produk yang tidak mencantumkan label halal pada 

kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan 

lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk 

diklasifikasikan ke dalam daftar produk halal atau 

dianggap masih diragukan kehalalannya. 

7. Persepektif Bisis Syariah 

a. Pengertian Persepektif  

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
78

 

b. Bisnis Syariah  

Bisnis dalam Al-Qur‟an antara lain disebut at-

tijarah, al-bai’u, isytara’ dan tada’yantum (Fauroni, 

2006; 75).  

Bisnis menurut Al-Qur‟an: 

1) At-tijarah. 

At-tijarah bermakna berdagang/berniaga. 

Dalam penggunaan kata tijarah, terdapat dua 

macam pemahaman. Pertama dipahami dengan 

perdagangan dalam pengertian yang umum (QS. Al 

Baqarah, 282). Kedua dipahami dengan perniagaan 

dalam pengertian yang umum. Yang menarik dalam 

                                                           
77

 Era Susanti, Nilam Sari, Khairul Amri. 2018. Pengaruh Labelisasi Halal 

Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam) JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH, 

VOLUME. 2, NO. 1 , 201 8. 45 
78

 Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassat Ar-Risalah, Cet II Bairut 

Libanon, 1408H/1998 Terjemah Didin Hafifudin, 1. 



 

 
 

62 

pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan 

konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan 

tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang 

bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan 

dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal 

yang lebih bersifat immaterial/kualitatif. Yang 

memperlihatkan makna immaterial misalnya, 

disebutkan dalam Al-Qur‟an: 

                  

                 

                    

                

               

Artinya: “Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, 

saudara-sdaudara, isteri isteri kaum keluargamu, 

harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan 

yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-

rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih 

kamu cintai daripada Allah dan rasul Nya dan dari 

berjihad dijalan Allah, maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan Nya, Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik” 

(QS. At-Taubah: 24). 

2) Al-bai’u. 

Terma bai‟ terdapat dalam Al-Qur‟an dalam 

berbagai variasinya. Al’- bai’u berarti menjual, lawan 

dari isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan 

mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan 

keuntungannya. Terma bai’u dalam Al-Qur‟an digunakan 

dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks 
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tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur‟an 

menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan 

mengembangkan harta benda berada dalam proses dan 

tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan. Al-

Qur‟an mengatakan: 

                   

                 

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah 

(dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 

itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi 

persahabatan yang akrab, dan tidak ada syafaat. Orang-

orang yang kafir itulah yang berbuat aniaya.” 

(QS.AlBaqarah. 254). 

3) Isytara. 

Al-Qur‟an juga menggunakan kata isytara. Kata 

isytara disebut dalam Al-Qur‟an dengan berbagai 

derivasinya, seperti isytaru, yastarun, isytarahu, syarau, 

syarauhu, yasyru’na, yasyri’, yasytari, nasytari dan 

yasytaru. Isytaru’ dalam QS. At-Taubah ayat 111 

digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam 

konteks diri dan harta orang mukmin. Pengertian ini 

mirip dengan penggunaan kata yasyri yang berarti orang 

yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan 

Allah. 

Dengan demikian terma isytara’ dan derivasinya lebih 

banyak mengandung makna transaksi antara manusia 

dengan Allah atau transakasi sesama manusia yang 

dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi dengan 

tujuan keuntungan manusia walaupun dngan menjual 

ayat-ayat Allah. Transkasi Allah dengan manusia terjadi 
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bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya 

untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menjanjikan 

balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan 

kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu 

surga. Sebaliknya manusia yang tujuannya mencari 

keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual 

ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, 

melecehkan dan meremehkan ayat-ayat Allah, menjual 

kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang 

yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan 

di dunia, dan apalagi di akhirat. 

4) Tada’yantum. 

Selain itu Al-Qur‟an juga menggunakan terma 

tada’yantum (QS. Al Baqarah: 282) digunakan dalam 

pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa 

menyewa dan lain sebagainya sebagaiman firman Allah: 

                       

                     
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila 

kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah, 

282). 
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8. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan 

penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai 

anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. untuk 

memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian 

penelitian, maka disusunlah kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut : 

 

    (Hutauruk dkk (2021)) 

      

 

 

   

(Setyawati (2016))  

                                                                                                                             

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Keterangan:                : untuk menguji secara persial 

            : brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan secara logis diantara dua 

atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 

jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian (Haryoko dan Ali).
79
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1. Hubungan variety seeking (X1) terhadap brand 

switching 

Pada penelitian Putrantro yang berjudul pengaruh 

atribut produk, promosi dan variety seeking terhadap 

brand switching mengatakan bahwa secara simultan atau 

berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel atribut produk, 

promosi dan variety seeking terhadap brand switching 

dan kemudian pada uji determinasi terdapat pengaruh 

sebesar 63, 1% yang mempengaruhi brand switching, 

berarti sikap konsumen yang ingin mencoba produk baru 

yang baru saja muncul dipasar atau produk lama yang 

belum dicoba dan memuaskan rasa ingin tahu mereka 

terhadap merek lain yang membuat perpindahan 

merek.
80

 Hal ini diperkuat dengan penelitian Darmawan 

persaingan yang semakin tinggi,menuntut para pelaku 

bisnis untuk cermat dalam berinovasi mengenai 

pengembangan mereknya agar bisa bertahan dan tidak 

tergerus dari merek pesaing. Ini merupakan hal yang 

terus berlanjut, sehingga mau tidak mau perusahaan 

harus siap akan resiko tersebut karena jika perusahaan 

berhasil, maka akan memunculkan sikap perilaku 

konsumen yang loyal terhadap suatu merek, dan jika 

gagal maka merek tersebut akan dilupakan oleh 

konsumen dan beralih ke merek lain, maka pada 

penelitian yang dilakukannya bahwa variabel variety 

seeking berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand switching
81

.  

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

telah diujikan oleh Sevilla et al., bahwa mencari 

keberagaman dapat membuat suasana hati positif dan 
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tampaknya mendorong orang untuk mencari tahu secara 

lebih, serta menstimulasi mengenai produk-produk yang 

mereka cari. Terbukti bahwa hal ini dapat meningkatkan 

berbagai keingin rasatahuan diantara produk-produk 

yang menyenangkan.
82

 Berbeda dengan yang dilakukan 

oleh wahyuni dan kurniawati bahwa pengaruh variety 

seeking terhadap brand switching adalah konsumen 

seringkali mengikuti segala sesuatu yang sedang tren, 

sehingga selera konsumen pun akan berubah timbulnya 

rasa kebosanan pada produk yang mereka miliki 

sehingga dalam hasil penelitianya menunjukan bahwa 

variety seeking berpengaruh signifikan terhadap brand 

switching.
83

 penelitian Lestari didalam penelitiannya 

bahwa Hasil pengujian hipotesis variety Seeking 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Switching diman terdapat nilai t hitung> t tabel (2,593> 

1,985) maka Ho ditolak dan Ha diterima.
84

 Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indirani 

dan Pasharibu Pada penelitiannya terdapat variabel yaitu 

mencari variasi berpengaruh positif terhadap keputusan 

perpindahan merek.
85

 terbutki bahwa variety seeking 

berpengaruh secara signifikan terhadap peralihan merek. 

H1: Variety seeking berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand switching 
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2. Hubungan packaging  (X2) terhadap brand switching 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Herlambang 

et al., keputusan pembelian produk kosmetik yang 

dirasakam saat menggunakan merek adalah kelabelan 

halal pada kemasan, yang mana memudahkan dalam 

mengambil keputusan pembelian setelah berpindah 

merek. Hal memungkinkan yang terjadi bahwa kemasan 

akan mempengaruhi untuk berpindah merek.
86

 Hal ini 

sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nasution et al., 

mengatakan bahwa faktor eksternal dalam 

mempengaruhi pembelian konsumen yaitu dengan 

adanya stimulus pemasaran salah satunya adalah 

kemasan akan membuat mereka switching,
87

 Lubis and 

Palibutan mengatakan hal yang demikian bahwa 

keterlibatan harga, variasi, dan kemasan 

mengidentifikasi keragaman sebagai penyebab utama 

peralihan merek.
88

 

Namun hal ini mengalami pertentangan dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Freman et al., 

berasumsi bahwa pada penelitiannya mengatakan dengan 

objek rokok kemasan, dimana rokok kemasan yang 

melekat mempunyai merek identitas melalui brand logo, 

warna, founts, gambar, kemasan bahan dan bentuk. 

Klaim industri tembakau bahwa ia tidak memiliki 

kepentingan dalam menarik pelanggan dalam pergantian 

brand,
89

 dibuktikan bahwa kemasan rokok cukup 
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mengerikan, hal ini membuat konsumen melihat produk 

bukannya menarik untuk melihat dan melakukan 

perpindahan merek justru akan meninggalkan produk 

tersebut. Maka kemasan (packaging) tidak membuat 

peralihan merek pada tiap individu. Pada sisi lain 

beberapa penelitian justru mengatakan hal sebaliknya 

yakni adanya merek harga, merek promosi, ketersedian 

produk, produk kemasan dan kualitas. Dimana produk 

kemasan merupakan salah satu yang membuat 

keterlibatan untuk menjadi faktor utama dalam peralihan 

merek (Ashfaq,).
90

 dan  sejalan dalam  penelitian  yang 

dilakukan oleh Asiya berasumsi didalam hasil penelitian 

kemasan memainkan peranan penting untuk 

mempengaruhi konsumen untuk beralih dari satu merek 

ke merek lain,
91

 terbutki bahwa kemasan berpengaruh 

secara signifikan terhadap peralihan merek. 

H2: Packaging berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand switching 
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sesuai dengan Al Quran dan Hadist Jadi bisnis ini dibatasi 

bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan 

mengembangkannya dengan konsep halal dan haram. Jika 

halal dijalankan, namun jika haram maka ditinggalkan, 

sehingga bukan melulu keuntungan namun juga 

mendapatkan keridhoan dari Allah.
6
 

Berdasarkan penjelasan istilah-sitilah di atas dapat 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah adanya 

pengaruh mencari variasi lain bertujuan untuk mencoba merek 

baru dari suatu produk dan aktivitas merancang, memproduksi 

kemasan atau pembungkus untuk produk yang fungsi utamanya 

dari kemasan adalah untuk menjaga produk terhadap perpindahan 

merek yang di tinjau dari persepektif bisnis syaria studi pada 

konsumen Skin Care khususnya di kota Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini khususnya perusahaan berlomba-

lomba meningkatkan dan mengeluarkan produk-produk 

terbarunya, persaingan merek industri khususnya kosmetik 

semakin ketat bersaing. Setiap orang saat ini pasti memiliki 

kosmetik dimana kosmetik sekarang menjadi produk penting bagi 

wanita, dalam kesahariannya wanita tidak lepas dari make-up 

yang mampu memberikan kesan menarik dan memperjelas 

identitas sosial seorang wanita 

Tak jarang bahkan merek kosmetik harus mengikuti keadaan 

kulit sehingga menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu. 

Bahkan saat ini merek kosmetik yang beredar di pasaran sangat 

banyak jenisnya, perkembangan yang semakin cepat membuat 

kosmetik lokal maupun internasional masuk ke Indonesia 

sehingga konsumen memiliki fikiran untuk melakukan peralihan.  
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Pelatihan Bisnis Syariah Untuk Santriwan Santriwati di Yayasan Al-Kamilah 

Bojongsari, Sawangan, Depok. Jurnal Lokabmas Kreatif. Volume 1, No.3, Hal 89, 

2020. 
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Peralihan yang terjadi ini bukan tanpa alasan, sebab wanita 

berlomba-lomba ingin memiliki kulit yang lebih bagus dan cerah. 

Salah satu contohnya dikutip dari TribunNewsWit.com zaman 

dulu pada masa Reinasans, Ratu Elizabeth dan para perempuan 

menggunakan kosmetik yang mengandung karbonat hidroksida 

agar mendapatkan kulit putih dan pucat, namun cara tersebut 

berbahaya. Alternatif lain juga dicari salah satunya menggunakan 

lintah. Lintah didekatkan ditelinga untuk menghisap darah hingga 

tampilan kulit yang diinginkan tercapai bahnkan Kerajaan Persia, 

Yunani Kuno, Jepang dan Indonesia juga menggunkan kosmetik 

traditional untuk menunjang kecantikan kulitnya. 

Saat modern ini produk alami mulai digunakan, kosmetik 

bermunculan dimana-mana dengan berbagai jenis tergantung dari 

bagian dan kegunaanya salah satunya skincare. Skincare saat ini 

paling banyak diperbincangkan. Beberapa penelitian terdahulu 

diantaranya pada penelitian Musnaini dan Wijoyo (2021), 

Kusuma dkk (2020), Dermawan (2020) membahas mengenai 

skincare yang menjadi trend kecantikan saat ini. Munculnya 

berbagai trend kecantikan mengenai skincare dapat memberikan 

pengaruh pada seseorang untuk lebih aware mengenai perawatan 

kulit dengan baik dan benar, terlebih berbagai macam inovasi dan 

varian produk saat ini bermunculan. 

Namun Choerunisa, adanya merek-merek skincare yang 

beredar di pasaran, menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk 

memilih produk yang tepat. Karena setiap produk tentunya 

memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, para 

konsumen dituntut untuk lebih selektif dalam memilih produk 

yang beragam mereknya. Apabila konsumen tidak berhati-hati 

dalam memilih produk terutama produk kecantikan yang sehari-

hari digunakan oleh konsumen, maka dapat membahayakan 

kesehatan konsumen itu sendiri.
7
 

Dibawah  ini digambarkan beberapa merek skincare yang 
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 Endah Febrya Choerunis. 2020. Pengaruh citra merek, word of mouth, 
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bersaing ketat dipasar kosmetik Indonesia. Berikut disajikan 

grafik mengenai penjualan merek Skincare. yang paling dicari 

oleh wanita di Indonesia menurut Top Brand Index 2017-2021: 

 

Tabel Grafik 1.1 Top Brand Award Index Skincare di 

Indonesia 2017-2021  

 

Sumber: Top brand award.com 2021, diolah pribadi 

Agustus 2021 

Dari data grafik Top Brand Award Index skin care di 

Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020 merek natasha skincare 

selalu ada di top brand award, namun pada tahun 2021 realisasi 

penjualan natasha skincare mengalami penurunan. Hal ini 

mengalami pertentangan dengan apa yang perusahaan inginkan 

dengan yang mereka harapkan. Sebenarnya perusahaan 

menginginkan perusahaanya terus meningkat dan mendapatkan 

profit yang jelas, tetapi hal ini justru mendapatkan hasil yang 

menurun dimana terdapat peralihan grafik pada tahun 2021 dari 

natasha skincare ke erha clinic.  

Peralihan ini bukan tanpa alasan sebab salah satu trend 

perilaku tersebut yakni adalah keingingan untuk mencoba hal-hal 

baru, terlebih produsen melihat peluang pangsa pasar yang begitu 

besar, sehingga para produsen berlomba-lomba menciptakan 

produk unggulan dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru 

untuk kaum wanita, didukung penelitian terdahulu yaitu pada 

penelitian Lestari dan penelitian Asmoningsih yang berasumsi 

bahwa semakin banyaknya persaingan saai ini akan memberikan 
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kesempatan lahirnya berbagai merek baru yang berusaha untuk 

merebut pasar merek yang telah ada,
8
 menambah tantangan untuk 

tempat perawatan kecantikan dan kesehatan tubuh seperti Erha 

clinic, Ristra, Natasha skincare, dan Klinik lain sejenisnya 

terkhusus pada kota Bandar Lampung.
9
  

Di Bandar Lampung klinik kecantikan merupakan salah satu 

bisnis yang bergerak dibidang jasa. Klinik kecantikan adalah jasa 

perawatan kulit yang menawarkan produk dan jasa untuk 

melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan tampilan kulit. 

Fenomena yang terjadi saat ini di kalangan wanita kecantikan dan 

penampilan yang menarik menjadi magnet dan menjadi peran 

penting, kebanyakan wanita yang memandang kecantikan sebagai 

hal yang utama, mereka melakukan berbagai macam perawatan 

untuk menjaga kecantikan dan menjaga penampilannya agar tetap 

menarik, baik itu perawatan fisik ataupun non fisik. Untuk itu 

konsumen memilih tempat kecantikan yang mempunyai kualitas 

baik dari segi produk ataupun kebutuhan yang mereka butuhkan.  

Hal ini membuat kota Bandar Lampung merupakan salah 

satu kota yang banyak terdapat klinik kecantikan dengan menjual 

skincare berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 

yang di lakukan oleh Nurma dapat dilihat bahwa natasha skincare 

di kota Bandar Lampung merupakan pemimpin pangsa pasar 

dengan perolehan 22%, maka dengan banyaknya pesaing tempat 

yang memberikan jasa perawatan kecantikan Natasha Skincare 

harus mampu memberikan pelayanan serta memberikan produk 

yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, 

sehingga konsumen akan merasa puas dan akan kembali 

menggunakan jasa maupun produk Skincarenya, maka peneliti 

mengangkat kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian 

                                                           
8
 Nia Kurnia Lestari. 2020. Pengaruh prior experience dan variety seeking 

buying behaviour terhadap brand switching behaviour: Studi kasus terhadap 

konsumen produk skincare Wardah di Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020 
9
 Asmoningsih Rahmania. 2015. PENGARUH DARI IDENTITY 

TERHADAP BRAND VALUE, SATISFCATION, TRUST AND BRAND LOYALTY 

Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Volume 8, No.2 Tahun 2015 
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ditengah bermunculan merek-merek sejenis.
10

 

Munculnya ledakan berbagai barang-barang yang sejenis 

dengan merek yang berbeda. Dalam hal ini tentu konsumen akan 

memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi, dan 

saat ini konsumen cenderung suka mencoba hal-hal yang baru 

yang membuat mereka tertarik untuk menggunakan skincare-

skincare yang beredar saat ini, maka hal ini akan terjadi 

“perpindahan merek” pada setiap individu.  

Perpindahan merek (brand switching) dapat diartikan 

sebagai hasil dari ketidakpuasan konsumen akan suatu produk 

yang mengakibatkan konsumen melakukan penghentian 

pembelian produk pada suatu merek dan menggantinya dengan 

produk dari merek lain Makmur dkk.
11

 Subhan berasumsi bahwa 

alasan utama yang sering dialami oleh konsumen ketika mereka 

melakukan perpindahan merek adalah pada saat setelah produk 

dibeli (pasca pembelian), para konsumen dalam melakukan 

perpindahan merek biasanya mengacu pada kualitas produk yang 

tidak sesuai dengan diharapkan atau yang dijanjikan, akibat dari 

ketidakpuasan konsumen, maka konsumen bisa saja mencari 

media (media search) untuk mendapatkan berbagai informasi 

mengenai produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.
12

  

Zhang et al., mengatakan konsumen sering membandingkan 

berbagai merek dan memilih yang terbaik. Perilaku beralih merek 

konsumen sangat mempengaruhi kapasitas pendapatan dan daya 

saing perusahaan, statistik menunjukan bahwa keuntungan telah 

                                                           
10

 Nurma. 2017. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung. 

Skripsi IBI Darmajaya 2017.  
11

 Muhammad Rizaldi Makmur, Zulfita, La Ode Alimusa dan Endro 

Sukotjo. 2021. Analisis faktor-faktor yang mendorong nasabah brand switching bank 

konvensional ke bank syariah mandiri kendari. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–

ISSN: 2723 – 6609 Vol. 2, No. 2 Februari 2021.222 
12

 Ega Saiful Subhan. 2020. Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Brand Switching Pada Produk Benih Jagung DK77 (Studi Pada Kecamatan 

Manggelewa Kabupaten Dompu). Jurnal Pendidikan Tambusai.  Volume 4 Nomor 1 

Tahun 2020. 177-178 
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berkurang 25-50% karena penghianatan konsumen.
13

 Semua itu 

bisa terjadi dan dialami konsumen dan membuat konsumen 

mengalami ketidak puasan dan beralih ke merek perusahaan lain 

(brand switching). Baek and Kim memberikan analogi bahwa 

secara umum individu yang memiliki perilaku perpindahan 

merek akan cenderung mempunyai rasa mengeluh yang tinggi 

diakibatkan karena barang yang dibeli tidak sesuai.
14

  Sehingga 

asumsi setiap individu berusaha untuk terus beralih ke merek 

baru semakin terencana. Berdasarkan analogi tersebut dapat 

dipahami bahwa perilaku perpindahan merek membawa dampak 

negatif bagi individu.  

Namun, pernahkah kita membayangkan bahwa sesorang 

yang memiliki jiwa peralihan merek yang tinggi mempunyai 

fokus ketelitian yang sangat baik dalam memahami sesuatu. 

Oktafianus dkk mengatakan bahwa seseorang yang memiliki 

ketelitian yang tinggi sangat diperlukan sebab dalam perusahaan 

ketelitian mengenai detail brand yang baik akan membuat 

konsumen menjadi percaya pada mereknya. sehingga 

memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
15

 Oleh 

sebab itu penelitian ini akan menguji apakah perilaku brand 

switching yang dilakukan saat ini selalu memiliki dampak 

negatif? Atau bahkan justru memiliki dampak positif.  

Maka dari itu penulis melakukan pra-survei terhadap 50 

orang responden konsumen Natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku brand switching pada konsumen natasha 

skincare yang dapat dilihat dari hasil penyebaran kuisioner pra-

                                                           
13

 Haibin Zhang, Chikako Takanashi, Kiminori Gemba and Shuichi Ishida. 

2015. Empirical Research on the Influence of Negative Electronic Word-Of-Mouth on 

Brand Switching Behavior. World Journal of Management. Vol. 6. No. 2. September 

2015 Issue. 47 
14 Hyo-Seung Baek and Gwi Gon Kim. 2018. “A Study on Intention of 

Customers to Switch Brands under the Brand Crisis of Smart Phone: from the PPM 

Perspective.”  International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 120 

No. 6 2018, 5853-5873. Dept. of Business Administration, Kumoh National Institute 

of Technology Korea. 5862 
15

 Medi Oktafianus, Neri Susanti, Mimi Kurnia Ningsi. 2020.The Effect Of 

Competitor Advertising And Product Quality On Brand Switching Of Smartphone 

Users On Borju Cell Counter, Kaur District. EMAK: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan 

Keuangan, 3(1). 108 
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survey kepada lima puluh responden terdapat beberapa masalah, 

yaitu: 

1. Pada pertanyaan variabel brand switching, ternyata 

responden menyatakan bahwa mereka pernah 

melakukan perpindahan merek khususnya pada skincare 

sebanyak 35 orang ya atau setuju, namun terdapat 

responden menjawab 15 orang tidak melakukan 

perpindahan merek skincare. 

2. Pada dimensi harga yaitu sebanyak 36 orang responden 

menyatakan bahwa harga natasha skincare yang terlalu 

tinggi dapat membuat konsumen berfikir dan akan 

beralih merek ke merek lain, namun 14 orang 

responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

3. Pada dimensi ketidaknyamanan yaitu sebanyak 49 orang 

responden menyatakan bahwa ketidaknyamanan pada 

produk natasha skincare membuatnya melakukan 

peralihan merek, namun 1 orang responden 

menyatakan bahwa ketidaknyamanan pada produk 

natasha skincare membuatnya tidak beralih merek. 

4. Pada dimensi persaingan yaitu sebanyak 41 orang 

responden menyatakan bahwa persaingan antar produk 

skincare yang bermunculan dapat membuat konsumen 

memilah milih produk, namun 9 orang responden tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey responden banyak yang melakukan perpindahan merek 

pada produk skincare, baik dari segi harga, ketidaknyamanan, 

dan persaingan yang bermunculan membuat konsumen 

menentukan pilihan skincarenya yang menyebabkan peralihan 

merek. 

Hutauruk dkk mengatakan bahwa salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi perilaku perpindahan merek yaitu salah 
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satunya adalah keinginan mencari variasi (variety seeking).
16

 

Siregar berasumsi kebutuhan mencari variasi (variety seeking) 

adalah suatu hal yang dimiliki oleh sebagian konsumen. 

Mengidentifikasi pelanggan yang suka mencari variasi 

merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan karena 

perilaku perpindahan merek (brand switching) dapat muncul 

karena adanya kebutuhan mencari variasi (variety seeking).
17

 

Namun Wahyuni dan kurniawati dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa variety seeking menurun, maka brand 

switching akan meningkat.
18

 Dapat diartikan bahwa pelanggan 

yang mencari variasi berbeda pada situasi yang bercirikan 

rendahnya keterlibatan konsumen namun perbedaan merek 

dianggap cukup berarti.
19

  

Maka dari itu penulis melakukan pra-survei terhadap 50 

orang responden konsumen natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku variety seeking pada konsumen natasha 

skincare yang dapat dilihat  dari hasil penyebaran kuisioner pra-

survey kepada lima puluh responden terdapat beberapa masalah, 

yaitu: 

1. Pada dimensi Explatory Purchase,  

a. Ternyata sebanyak 28 responden berganti merek 

karena melihat produk Erha clinic yang lebih 

unggul dari produk natasha skincare namun 

terdapat responden menjawab 12 orang tidak 

melakukan perpindahan merek skincare. 

                                                           
16

 Sarah Michelle Lydia Hutauruk, Prasetyo Hadi, Tati 

Handayani.2021.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Switching 

Terhadap Penggunaan E-Wallet. Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan 

Akuntansi 2 (1), 339-348, 2021 
17

 Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. IAIN Padangsidimpuan, 

2017. 
18

 Desi Wahyuni, Tri Kurniawati. 2018. Pengaruh Price Discount, Bonus 

Pack, dan Variety Seeking terhadap Brand Switching Susu Anlene ke Merek Lain di 

Foodmart Basko Grand Mall Padang. Jurnal Ecogen 1 (2), 416-421, 2018 
19

 Kotler, Philip dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Alih 

Bahasa: Bob Sabran Jakarta: Erlangga. 



 

 
 

11 

b. Sebanyak 43 orang mencoba alternatif baru untuk 

menemukan yang lebih baik namun terdapat 

responden menjawab 7 orang mencoba alternatif 

baru untuk menemukan yang lebih baik. 

2. Pada dimensi Vicarious exploratio, 

a. Terdapat 39 responden mengumpulkan dan 

mengamankan informasi mengenai alternatif baru 

pada produk skincare untuk dijadikan referensi, 

namun 11 responden tidak setuju mengenai 

alternatif baru. 

b. Sebanyak 44 orang berpendapat setuju bahwa 

memikirkan pilihan secara mendalam pada produk 

yang akan dibeli, namun terdapat 6 orang 

responden tidak mengatakan hal demikian. 

3. Pada dimensi Use inovatioveness, 46 responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa mereka 

menggunakan produk yang di perbaharui (modern) atau 

keluaran terbaru, serta unik. Namun 4 orang responden 

menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey responden konsumen lebih dominan mencari variasi-

variasi baru pada skincare sehingga skincare jika memiliki 

banyak variasi maka akan berpindah, hal ini menjadi masalah 

pada natasha skincare khususnya pada konsumen akan 

melakukan perpindahan merek ke erha clinic.  

Purnomo menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching yaitu: 

a) Atribut Produk  

Menurut Tjiptono memberikan definisi atau pengertian 

atribut produk sebagai unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. Atribut produk meliputi: mutu, merek, 

kemasan, jaminan dan sebagainya.  
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b) Mutu produk adalah kemampuan produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kehandalan, 

ketepatan, kemudahan dipergunakan dan diperbaiki, serta 

atribut bernilai yang lain.  

c) Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang, 

desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk 

lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

diferensiasi terhadap produk pesaing. 

d) Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan 

dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Pemberian 

kemasan pada suatu produk bisa memberikan tiga manfaat 

utama, yaitu manfaat komunikasi, manfaat fungsional, dan 

manfaat perceptual. 

e) Jaminan yaitu janji yang merupakan kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen akan  

diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa 

meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali 

atau produk ditukar), dan sebagainya.
20

 

 

Variabel penjelas ini merupakan faktor yang 

melatarbelakangi keputusan perpindahan merek produk skincare 

salah satunya adalah packaging, packaging menurut Pertiwi 

adalah seorang pakar di bidang pemasaran berasumsi bahwa 

teknologi telah membuat packaging berubah fungsi. Jika dulu 

“Packaging protects what it sells (Kemasan melindungi apa yang 

dijual).” Sekarang, “Packaging sells what it protects (Kemasan 

menjual apa yang dilindungi).” Dengan kata lain, kemasan bukan 

lagi sebagai pelindung atau wadah tetapi harus dapat menjual 

                                                           
20 Purnomo Mochsan. 2013. Pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada klinik kecantikan puspita bandar 

lampung. Skripsi Universitas Sebelas Maret. 2013 
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produk yang dikemasnya 
21

 Estiyanti dkk (2019) Packaging 

mendefinisikan proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain 

dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan yaitu untuk 

melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasya. Desain 

kemasan yang meliputi desain grafis, struktur desain, dan 

informasi produk memberikan pengaruh cukup tinggi.
22

 

Maka dari itu penulis melakukan pra-survey terhadap 50 

orang responden konsumen Natasha skincare untuk menguji 

apakah ada perilaku pada variabel packaging pada konsumen 

natasha skincare yang dapat dilihat dari hasil penyebaran 

kuisioner pra-survey kepada lima puluh responden terdapat 

beberapa masalah, yaitu: 

1. Pada pertanyaan variabel packaging, ternyata responden 

sebanyak 45 orang menyatakan bahwa mereka ketika melihat 

sebuah produk dari kemasan yang unik akan tertarik untuk 

melihat, dan terkadang akan merencanakan pembelian, 

namun sebanyak 5 orang responden tidak setuju dengan hal 

tersebut. 

2. Pada pertanyaan variabel packaging, ternyata responden 

sebanyak 44 orang lebih menyukai packaging erha clinic 

dari pada natasha skincare dan 6 orang lainnya tidak setuju 

dengan hal tersebut. 

3. Pada dimensi Fitur Bentuk Produk yaitu sebanyak 46 orang 

responden menyatakan bahwa Pengemasan fitur bentuk 

produk yang inovatif dapat memberikan banyak manfaat 

bagi konsumen. (contoh cara pemakaian, memberikan 

informasi tentang produknya, serta penampilan yang bagus 

dan dapat dinikmati oleh konsumen), namun 4 orang 

responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

 

                                                           
21

 Inten Pertiwi. 2020. Inovasi desain produk dan kemasan melalui 

kolaborasi kreatif brand kosmetik dengan produsen makanan. Prosiding Seminar 

Nasional Desain dan Arsitektur (SENADA) Vol.3, Maret 2020. 
22 Ni Made Estiyanti1, Anak Agung Ayu Putri Ardyanti2, I Gusti Lanang 

Agung Raditya. 2019. Inovasi kemasan produk bali etawa FARM. Prosiding 

SENADIMAS Ke-4, Tahun 2019. ISBN 987-623-7482-00-. 1107. 
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4. Pada dimensi Mutu kemasan yaitu sebanyak 45 orang 

responden menyatakan bahwa Mutu kemasan yang baik 

dapat menumbuhkan kepercayaan dan pelengkap citra diri 

serta membuat jatuh hati terhadap barang yang akan saya 

beli, namun 5 orang responden lainnya tidak menyatakan 

hal sebaliknya. 

5. Pada dimensi Gaya dan Desain Kemasan sebanyak 40 orang 

responden menyatakan bahwa gaya dan desain yang baik 

dapat membuat konsumen melakukan pembelian, namun 10 

orang responden lainnya tidak menyatakan hal sebaliknya. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pra-

survey 50 responden, konsumen pada skincare lebih dominan 

melihat packaging pada sebuah skincare sehingga jika skincare 

memiliki packaging yang unik dan memiliki mutu serta gaya dan 

desain yang menarik maka kemungkinan konsumen natasha 

skincare tidak akan berpindah merek namun sebaliknya jika 

kemasan atau pcakaging tidak bagus dan tidak menarik maka hal 

ini menjadi masalah pada bisnis atau perusahaanya yaitu pada 

natasha skincare . 

Dalam berbisnis tujuan pemasaran syariah adalah memenuhi 

hajat atau kebutuhan konsumen, artinya, kegiatan pemasaran ini 

termasuk hablum minannas, membangun interaksi dengan 

(konsumen)
23

, Rasulullah Saw. Bersabda: 

 

“Barangsiapa berusaha untuk memenuhi keperluan 

sahabatnya adalah bagi dia kebajikan yang lebih baik dari 

i’tikaf sepuluh tahun” (HR Thabrani)  

 

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu 

yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Makmur dkk
24

, Susanti 

                                                           
23

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. 2018. Penghantar Manajemen 

Syariah. Edisi 1 cetak 1. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada. 2018. 237 
24

 Muhammad Rizaldi Makmur, Zulfita, La Ode Alimusa, Endro Sukotjo. 

2021. Analisis faktor-faktor yang mendorong nasabah brand switching bank 

konvensional ke bank syariah mandiri kendari. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. 

Vol. 2, No. 2 Februari 2021 
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dkk,
25

, dan Hutauruk dkk
26

 dimana di dalam penelitiannya yang 

terjadi perpindahan suatu barang atau jasa yang dilakukan 

konsumen sering kali terjadi ketika produk jasa yang ditawarkan 

tidak mampu memberikan apa yang diharapkan oleh konsumen, 

di dukung dengan pra survey bahwa dimensi ketidaknyamanan 

yaitu sebanyak 49 orang responden menyatakan bahwa 

ketidaknyamanan pada produk natasha skincare membuatnya 

melakukan peralihan merek. Artinya tujuan pemasaran syariah 

tidak sampai atau tidak termasuk hablum minannas, tidak 

memenuhi hajat atau kebutuhan (konsumen) dalam suatu bisnis 

atau usaha. 

Adapun berbisnis dalam islam Sandi mengatakan sangat 

perlu di perhatikan ketika manusia ingin berbisnis, selain untuk 

meningkatkan kepercayaan, keadilan dan kejujuran, etika bisnis 

juga mengajarkan bagaimana melakukan bisnis yang baik dan 

benar dengan acuan Al-quran dan hadits. Dengan cara-cara yang 

di ajarkan akan mendapatkan hasil yang berkah.
27

 Siregar 

berpendapat makanan, minuman dan gunakanlah yang halal lagi 

baik itu adalah produk konsumsi bagi orang-orang muslim. 

Namun dalam arti luasnya yaitu barang yang bisa dinikmati 

seperti, kenderaan, pakaian, perhiasan, sawah, tanah harusnya 

semua berstatus halal dan baik.
28

 

Namun Menurut Ayunda mengasumsikan bahwa jumlah 

barang (kosmetik) yang halal dan non halal yang terdaftar MUI 

masih sangat sedikit dibanding jumlah produk kosmetik yang 

                                                           
25

 Fitri Susanti, Cecep Safa‟tul Barkah*, Pratami Wulan Tresna, Arianis 

Chan, 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan merek (brand 

switching) pada produk susu. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 

23 No 1. 2021 
26

 Sarah Michelle Lydia Hutauruk, Prasetyo Hadi, Tati Handayani. 2021. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi brand switching terhadap penggunaan e-

wallet. Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 2, 

2021 
27

 Ihsan rama sandi. 2020. Kerajinan styrofoam dalam pengembangan 

ekonomi kreatif menjaga lingkungan hidup dalam etika bisnis islam ( studi kasus 

pada kerajinan styrofoam di yosomulyo ). 2020 
28

 Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. IAIN Padangsidimpuan, 

2017. 
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diproduksi di luar negeri ataupun di dalam negeri yang beredar di 

Indonesia. Konsumen muslim sering kali mendapatkan beberapa 

produk kosmetik yang terdapat label berasal dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetapi tidak 

mencantumkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
29

 

Hal tersebut sangat merugikan konsumen muslim apabila produk 

tersebut sudah pernah dibeli dan dipakai, karena sertifikasi halal 

itu sangat penting untuk mengetahui jika kandungan didalam 

produk kosmetik tersebut aman dari segi agama. 

Siregar mengatakan bahwa setiap produk baik itu barang 

ataupun jasa, seorang muslim haruslah membatasinya kepada 

barang-barang yang halal dan ṭayyib.
30

 Hal ini Sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Al Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 168, 

sebagai berikut: 

                           

                    

 

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah langkah syaitan; karena Sesungguhnya 

syaitan itu adalah  musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 

168).  

Hutauruk dkk menyarankan untuk menggunakan variabel 

yang sama dengan penelitiannya, kemudian menyarankan lagi 

untuk harus lebih memperhatikan indikator pada setiap variabel 

serta menambahkan variabel dengan menyesuaikan objek 

                                                           
29

 Rahmi Ayunda. 2021. perlindungan hukum bagi konsumen muslim 

terhadap produk kosmetik yang memiliki kandungan non-halal di indonesia Maleo 

Law Journal Volume 5 Issue I April 2021 Fakultas Hukum Universitas 
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penelitian yang akan diteliti yang mempengaruhi brand 

switching.
31

 Penelitian mengenai variety seeking dan packaging 

terhadap brand switching pada skincare dalam persepektif bisnis 

syariah masih belum banyak diteliti. Beberapa penelitian 

terdahulu diantaranya Lestari berfokus pada prior experience dan 

variety seeking buying behaviour, Choerunis yang berfokus pada 

pengaruh citra merek, WOM, persepsi harga dan ketidak puasan 

konsumen pada brand switching lipstik, Wahyuni dan Kurniawati 

yang berfokus pada  Price Discount, Bonus Pack, dan Variety 

Seeking, yang mempengaruhi Brand Switching susu anlene ke 

merek lain di foodmart basko grand mall Padang,  Zhang et al., 

berfokus pada penelitian empiris mengenai negatif dari WOM 

terhadap perilaku perpindahan merek dan Baek and Kim hanya 

berfokus pada niat pelanggan untuk beralih merek dibawah krisis 

merek smart phone. Lebih jauh dari permasalahan lainnya adalah 

masih belum jelasnya membahas mengenai variety seeking dan  

packaging yang berdampak kepada brand switching seseorang 

individu dalam pemilihan merek dalam persepektif bisnis 

syariah. Sehingga dirasa penting untuk dilakukan penelitian 

mengenai perilaku brand switching  

Berdasarkan uraian data dan fakta tersebut menjadikan 

latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh variety seeking dan packaging terhadap 

brand switching dalam persepektif bisnis syariah. (studi pada 

konsumen Skincare di Bandar Lampung)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

penulis mengidentifikasi masalah mengenai perpindahan 

kosmetik natasha skincare ke brand lain, berdasarkan top 

brand award  natasha skincare tahun 2021 mengalami 

penurunan, dan berdasarkan penelitian terdahulu variabel 

                                                           
31
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bebasnya adalah variety seeking dan packaging kemudian 

variabel terikatnya adalah brand switching. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak keluar dari pembahasan, 

maka diperlukannya batasan masalah dalam penelitian 

pengaruh variety seeking dan packaging terhadap brand 

switching ditinjau dari persepektif bisnis syariah. (studi 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung). 

1. Bidang penelitian ini adalah keputusan konsumen 

dalam memilih produk khususnya membahas masalah 

variety seeking dan packaging terhadap brand 

switching dalam  persepektif bisnis syariah. 

2. Objek penelitian ini adalah Natasha skincare. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen 

Natasha skincare yang berada di Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah disajikan 

menunjukkan suatu masalah yaitu terjadi penurunan produk 

kosmetik skincare lain dikarenakan beralih ke merek lain. Dari 

masalah tersebut maka muncul lah pertanyaan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Apakah ada pengaruh variety seeking terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh packaging terhadap brand switching 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung? 

3. Bagaimana brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh variety seeking terhadap brand 

switching pada konsumen skincare di Bandar Lampung. 
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2. Untuk menguji pengaruh packaging terhadap brand switching 

pada konsumen skincare di Bandar Lampung. 

3. Untuk menguji brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh variety 

seeking dan packaging terhadap brand switching dalam 

persepektif bisnis syariah. (studi pada konsumen skincare 

di Bandar Lampung). 

b. Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur 

tentang pengaruh variety seeking dan packaging terhadap 

brand switching pada konsumen skincare di Bandar 

Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan sebagai sumber informasi mengenai 

faktor yang dapat mempengaruhi brand switching 

terhadap suatu produk faktor tersebut yaitu variety 

seeking, dan packaging. 

b. Bagi pembaca menambah wawasan dan dapat digunakan 

sebagai pembanding bagi pembaca yang ingin 

melaksanakan penelitian dibidang pemasaran khususnya 

tentang brand switching. 

c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta menjadi referensi penelitian 

berikutnnya yang serupa. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur 

karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal beberapa yang dimiliki 

korelasi tema yang membahas mengenai variety seeking dan 

packaging dan brand switching. Untuk mendukung penelitian ini, 

maka penulis akan kemukakan beberapa diantaranya. Selain 
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buku-buku juga : 

1. Desi Wahyuni, Susi Evanita, Tri Kurniawati (2018) : 

“Pengaruh Price Discount, Bonus Pack, dan Variety Seeking 

terhadap Brand Switching Susu Anlene ke Merek Lain di 

Foodmart Basko Grand Mall Padang”. 

Persamaan: Pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel x2 yaitu packaging 

Hasil: Varety seeking (dalam penelitian ini adalah variety 

seeking berpengaruh terhadap brand switching susu anlene ke 

merek lain di Foodmart Basko Grand Mall Padang. 

Berdasarkan hasil olahan data uji t pada Tabel diperoleh nilai 

sig sebesar 0,048>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variety 

seeking berpengaruh signifikan negatif terhadap brand 

switching. Jadi, dapat disimpulkan apabila variety seeking 

menurun, maka brand switching akan meningkat. Sehingga 

(Ha) diterima.
32

 

2. Musnaini, Hadion Wijoyo (2021) : “ Impact of Variety 

Seeking, dan Elektronic Word of Mouth of Cosmetic Brand 

Switching. Brand Switching di Industri Kosmetik Indonesia”. 

Persamaan: pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel x2 yaitu packaging 

Hasil:  

1. Variety Seeking (X1) dinyatakan tidak berpengaruh 

terhadap Brand Switching (Y), dibuktikan dengan melihat 

nilai signifikansi sebesar 0,151 dimana nilai P-value lebih 

besar dari nilai probabilitas yaitu 0,1 dan nilai t hitung 

                                                           
32 Desi Wahyuni, Susi Evanita, Tri Kurniawati. 2018. Pengaruh Price 

Discount, Bonus Pack, dan Variety Seeking terhadap Brand Switching Susu Anlene ke 

Merek Lain di Foodmart Basko Grand Mall Padang. Jurnal EcoGen. Volume 1, 

Nomor 2, 5 Juni 2018. 422-425 
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sebesar (1,447) lebih kecil dari t tabel (1,660). 

2. Electronic Word of Mouth (X2) dinyatakan berpengaruh 

terhadap Brand Switching (Y), dibuktikan dengan melihat 

nilai signifikansi sebesar 0,037 dimana nilai P value 20 

lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,1 dan nilai t 

hitung (2,112) lebih besar dari t tabel (1,660). 

3. Variabel Variety Seeking (X1), dan Electronic Word of 

Mouth (X2) terhadap Brand Switching (Y) secara simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dibuktikan 

dengan melihat pada 

4. nilai dari signifikan 0,025 menunjukkan P-value < 0,1. 

Sedangkan nilai dari Fhitung (3,268) > dari Ftabel 

(2,14).
33

 

3. Susi Sulastri, Novita Sari (2020) : “Pengaruh kualitas dan 

desain produk terhadap brand switching handphone (studi 

pada mahasiswa stie lampung timur)”. 

Persamaan: Pada variabel X desain produk (packaging) Y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel X1 yaitu variety seeking dan studi kasus pada 

konsumen skincare di Bandar Lampung 

Hasil: Kualitas Produk dan desain Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Brand Switching Handphone dan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Brand Switching 

Handphone pada Mahasiswa STIE Lampung Timur,.
34

 

4. Dwi Darmawan M. (2020): “Analisis Pengaruh Variety 

Seeking, Atribut product, dan Price terhadap Brand Switching 

dari taksi konvesional ke taksi online (Studi pada konsumen di 

Kota Semarang)”. 
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Industri Kosmetik Indonesia. Jurnal Ekonomi. Vol. 03 No. 1 2021, 23-32 
34

 Susi Sulastri, Novita Sari. 2020. Pengaruh kualitas dan desain produk 

terhadap brand switching handphone (studi pada mahasiswa stie lampung timur) 

Jurnal DINAMIKA Vol. 6 No. 2 – Desember 2020.179-180 



 

 
 

22 

Persamaan: pada variabel X1 variety seeking dan variabel y 

brand switching,  

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

konsumen skincare di Bandar Lampung dan tidak 

menggunakan variabel price. 

Hasil: Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan cara purposive sampling. Penelitian ini 

melibatkan 100 responden pengguna taksi konvensional yang 

telah beralih ke taksi online di Kota Semarang. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa packaging berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan brand switching, 

Penetapan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan brand switching dan variety seeking berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand switching.
35

 

5. Nia Kurnia Lestari. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2020: “Pengaruh prior experience dan variety seeking buying 

behaviour terhadap brand switching behaviour: Studi kasus 

terhadap konsumen produk skincare Wardah di Kota 

Bandung”. 

Persamaan: pada variabel x variety seeking dan variabel y 

brand switching 

Perbedaan: pada peneliti yang akan dilakukan adalah pada 

variabel X2 yaitu packaging 

Hasil: Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan 

bahwa Prior Experience berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Brand Switching Behaviour dengan hasil nilai t 

hitung> t tabel (-4,065> 1,985) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil pengujian hipotesis Variety Seeking Buying 

behaviour berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Switching Behaviour, nilai t hitung> t tabel (2,593> 1,985) 

                                                           
35
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maka Ho ditolak dan Ha diterima.
36

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Pembahas 

yang ada di dalam satu bab akan berkaitan dengan bab yang lain, 

sehingga akan membentuk penelitian yang sistematis. 

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun sebagai berikut.  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul penelitian, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori  

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu pengertian dan teori mengenai perilaku 

konsumen, perilaku konsumen tentang perpindahan merek, 

perilaku konsumen dalam islam, brand switching, variety 

seeking, packaging dan pandangan menurut perspektif bisnis 

syariah. pada bab ini juga terdapat pengajuan hipotesis penelitian.  

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti, metode pengumpulan 

data, serta metode analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi analisis dari hasil pengelolaan data, 

pembahasan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah 

dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif 

bisnis syariah.  

BAB V Penutup  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi 
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kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Selain 

kesimpulan mengenai hasil penelitian, peneliti juga 

menyampaikan hasil pemikiran yang berbentuk saran dengan 

harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

Daftar Rujukan 

Lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Manajemen Pemasaran 

a. Pengertian Manajemen 

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia 

(1561) manegguire yang berarti mengendalikan", 

terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang 

berasal dari bahasa Latin manus yang berarti "tangan". 

Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa 

Inggris menjadi menagement, yang memiliki arti "seni 

melaksanakan dan mengatur". Manajemen belum 

memiliki definisi yang mapan dan diterim  secara 

universal. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen 

sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalu orang lain. 

Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas 

mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai 

tujuan organisasi.
37

 

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan 

tindakan guna mencapai tujuan, manajemen sebagai suatu 

ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang 

disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang 

terorganisasi. Manajemen sebagai suatu seni bukan 

diartikan seni dalam arti formal yang biasa dihubungkan 

dengan seni musik, sastra, tari, drama, patung dll. Yang 

dimaksudkan seni adalah seni dalam pengertian yang 

lebih luas dan umum, yaitu merupakan keahlian, 

kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam 

menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya 

alam (human and natural resources) secara efektif dan 

efesien untuk mencapai tujuan.  
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Tujuan manajemen adalah suatu yang ingin 

direalisasikan, yang menggambarkan cakupan tertentu dan 

menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer, 

4 elemen pokok, yaitu: 

1. Sesuatu yang ingin direalisasikan (goal) 

2. Cakupan (scope) 

3. Ketepatan (definitness) 

4. Pengarahan (direction).
38

 

Berdasarkan pengertian manajemen diatas maka dapat 

dipahami bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu 

dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang atau 

organisasi untuk mencapai tujuan. 

b. Pengertian Pemasaran 

Inti dari pemasaran (marketing) adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan.  American Marketing Association 

menawarkan definisi formal pemasaran yaitu suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingan.  

Kotler dan Keller, mengemukakan inti dari pemasaran 

adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Sasaran dari bisnis adalah mengantarkan nilai pelanggan 

untuk menghasilkan keuntungan (Laba/Profit). Untuk 

penciptaan dan menghantarkan nilai dapat meliputi fase 

memilih nilai, menyediakan nilai. Orang-orang pemasaran 

memasarkan 10 tipe entitas: barang, jasa, acara, 
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pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), 

organisasi, informasi dan ide.  

Pasar konsumen perusahaan yang menjual barang-

barang kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar, 

seperti minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu 

dan peralatan olahraga, serta menghabiskan banyak waktu 

untuk mencoba mengembangkan citra merek yang 

unggul, sebagian besar kekuatan merek bergantung pada 

pengembangan produk dan packaging yang unggul, 

kapasitas tersedianya barang, dan dukungan komunikasi 

yang kuat serta layanan terpercaya. Inti dari program 

pemasaran adalah produk penawaran perusahaan yang 

berwujud, yang mencakup desain,fitur dan packaging 

Dilihat dari kemampuan baru konsumen menurut 

Kotler dan Keller pelanggan masa kini menganggap 

perbedaan produk yang satu dengan yang lainnya hanya 

beda tipis sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu 

merek. Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga 

dan kualitas dan pencarian mereka akan nilai.
39

 

Jadi pemasaran adalah pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen akan produk dan jasa. Jika pemasar 

memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, 

mengembangkan produk yang mempunyai nilai superior 

dan menetapkan harga. mendistribusikan dan 

mempromosikan produknya secara efektif, maka produk-

produk tersebut akan terjual dengan mudah. 

c. Pengertian Manajemen Pemasaran  

Kotler dan Keller berpendapat dalam bukunya bahwa 

“Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat”. Salah satu dari 

definisi pemasaran terpendek adalah untuk memenuhi 

kebutuhan secara menguntungkan. Menurut Asosisasi 

pemasaran Amerika dalam Kotler, pemasaran merupakan 
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satu fungsi organisasi dan seperangkat proses yang 

bermanfaat untuk menciptakan, mengomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya. ”Manajemen 

pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan. Manajemen 

pemasaran merupakan ”seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul” 

(Kotler dan Keller).
40

 

Manajemen pemasaran adalah “proses menganalisis, 

merencanakan, dan mengendalikan program-program 

yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi 

dan distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang 

dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran 

yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk 

mencapai tujuan”. (www.innfomaanajemen.com). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen pemasaran meliputi 

kegiatan perencanaan, penerapan, dan pengendalian 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 

dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

d. Pemasaran Dalam Islam 

Pemasaran dalam perspektif Islam adalah semua 

kegiatan yang dilakukan dalam bisnis berupa kegiatan 

penciptaan nilai (value creating activities), yang 

memungkinkan siapa pun yang melakukannya dapat 

tumbuh dan mampu mendayagunakan kemanfaatannya 
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berlandaskan pada kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan 

keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada 

akad bermuamalah islami atau perjanjian transaksi bisnis 

dalam Islam. 
41

 

Ibnu Khaldun beranggapan bahwa tingkat keuntungan 

pasar berpengaruh dari tinggi maupun rendahnya,jika 

terjadi suatu tingkat keuntungan yang sewajarnya maka 

akan menimbulkan juga perdagangan semakin 

berkembang dan sebaliknya jika terjadi penurunan maka 

pihak perdagangan juga terpuruk.Ibnu khaldun juga 

sangat menghargai harga barang yang dikeluarkan 

didalam pasar dan lebih focus dominan pada faktor yang 

mempengaruhi ini harga karena perdagangan merupakan 

faktor yang sangat penting dilakukan di pasar akan tetapi 

dalam melakukan suatu perdagangan harus sesuai dengan 

syariat islam tidak boleh berdagang secara bebas dan asal-

asalan.
42

 

Mekanisme pasar dalam islam adalah cara bekerja 

suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada. 

Sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar 

yang bebas yang bisa menggunakan prinsip Lassez faire et 

lasses le monde van de lui meme (biarkan ia berbuat dan 

biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri). 

Mekanisme pasar terjadi akibat adanya kecenderungan 

dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga 

sampai pasar menjadi seimbang (jumlah yang ditawarkan 

sama dengan jumlah yang diminta). Sejumlah kondisi 

yang diisyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai 

mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber 

daya yang efisien dan dapat mendorong perkembang 

ekonomi karena adanya kebaikan dalam mekanisme pasar 
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Menurut Ibnu Khaldun, mekanisme pasar adalah sebuah 

sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di 

dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, 

yaitu permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan 

pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan. Proses 

mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas 

moralitas, yang antara lain persaingan yang sehat, 

kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
43

 

Pemasaran islami merupakan suatu proses bisnis yang 

seluruh prosesnya merupakan nilai-nilai Islam. Suatu cara 

dalam memasarkan suatu bisnis yang mengedepankan 

nilai-nilai yang mengagungkan keadilan dan kejujuran. 

Dengan pemasaran islami, seluruh proses tidak boleh ada 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal 

tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentang 

kegiatan perdagangan yang berpegang teguh pada 

kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, serta dapat tetap 

memperoleh keuntungan. Menurut Aang Kunaifi, 

pemasaran Islam atau yang ia sebut sebagai Spiritual 

Marketing adalah upaya spiritualisasi atau penerapan 

nilai-nilai spiritual dalam setiap strategi, program dan 

nilai yang dijalankan dalam pemasaran. Nilai spiritual 

yang dimaksud adalah nilai-nilai religius atau aturan 

agama Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Hadis 

Habawi.  

Secara konsep, Spiritual Marketing merupakan tata 

olah cipta, rasa, hati dan karsa (implementasi) yang 

diimbangi oleh integritas keimanan, ketakwaan, dan 

ketaatan kepada syariat Allah Swt. pemahaman spiritual 

marketing dalam sudut pandang syariah adalah melakukan 

pembatasan terhadap orientasi material manusia yang 

cenderung tanpa batas, untuk memberikan ruang dan 

energi dalam merealisasikan semangat dan tujuan 
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spiritual. Secara naluriah, manusia memiliki citacita mulia 

yang sifatnya) nonmaterial value tetapi membutuhkan 

materi sebagai alat pemuas kebutuhan fisiologis, akan 

tetapi pemenuhan terhadap kebutuhan spiritual merupakan 

hal yang juga tidak bisa diabaikan. 

Konsep pemasaran Islam haruslah didasari oleh filsafat 

dasar Islam. Dan konsep dasar filsafat Islam adalah 

Tauhid. Dari konsep dasar ini kemudian akan melahirkan 

karakteristik pemasaran Islam. Menurut Muhammad 

Syakir Sula dan Hermawan Kartajaya, pemasaran Islam 

memiliki empat karakteristik: 

a. Spiritualitas. Setiap kegiatan pemasaran harus sesuai 

dengan ajaran Al Qur'an dan Hadits. Seorang pemasar 

Islam harus meyakini bahwa hukum Islam adalah 

hukum terbaik yang harus dipakai dalam menjalankan 

aktivitas pemasaran. 

b. Etika. Etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan 

Hadits harus dijalankan oleh setiap pemasarIslam. 

Dengan selalu menjaga etika bisnis yang  sesuai  

dengan ajaran Islam, maka akan terbangun budaya 

kerja Islami yang dapat menyeimbangkan 

kepentingan dunia dan akhirat. 

c. Realistik. Realistik di sini lebih pada sikap lentur 

dalam menyikapi permasalahan pemasaran di 

lapangan. Namun, sikap dan sifat realistik ini bukan 

berarti seorang pemasar Islam lantas boleh melanggar 

prinsip prinsip hukum Islam. Seorang pemasar Islam 

harus memiliki inovasi dan berimprovisasi dalam 

batasan-batasan Islam. 

d. Humanistik. Dalam menyusun konsep dan strategi 

pemasaran, pemasar Islam harus memperhatikan 

tanggung jawab sosial yang merupakan representasi 

dari sikap humanistik. 
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Dalam Islam, kegiatan pemasaran senantiasa 

dilandaskan pada semangat beribadah hanya kepada Allah 

Swt. Kegiatan pemasaran sebaiknya dilakukan sebagai 

usaha untuk meraih kesejahteraan bersama dan tidak 

untuk kepentingan sesaat, golongan, atau kepentingan 

sendiri. Islam merupakan agama luar biasa yang mengatur 

semua hal yang menyangkut kehidupan manusia. Dalam 

hal ini, islam merupakan agama yang mampu 

menyeimbangkan antara kebutuhan di dunia dan di 

akhirat kelak, antara hubungan dengan Allah 

(hablumminallah) dan hubungan dengan sesama manusia 

(hablumminannas). Ajaran Islam sangat sempurna karena 

Islam adalah agama terakhir sehingga sudah seharusnya 

mampu memecahkan berbagai persoalan manusia terkait 

dunia dan akhirat. Islam menghalalkan umatnya 

berdagang. Bahkan Rasulullah SAW. dikenal sebagai 

sosok pebisnis (sebelum menjadi rasul) yang sangat 

terpandang pada zamannya. Syekh Abdul Aziz bin Fathi 

As Sayyid Nada dalam Ensiklopedia Adab Islam Menurut 

Alquran dan Assunnah menyatakan, "Sepanjang 

perjalanan sejarah, kaum muslim merupakan simbol 

sebuah amanah dan di bidang perdagangan, mereka 

berjalan di atas adab islamiah".Rasulullah SAW 

mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang dengan 

menjunjung tinggi etika bisnis yang islami. Dalam 

kegiatan ekonomi maupun bisnis, umat Islam dilarang 

melakukan tindakan batil. Sebaliknya, umat islam harus 

melakukan kegiatan ekonomi dengan rida, sebagaimana 

firman Allah Swt dalam (Q.S. An-Nisa {4}: 29) berikut: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” 

Berdasarkan ayat tersebut, Islam sangat 

mendorong umatnya untuk menjadi seorang pedagang 

yang baik. Bahkan, Rasulullah SAW. merupakan 

seorang pedagang sukses sebelum beliau diangkat 

menjadi rasul. Hal ini mengajarkan bahwa dengan 

kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. saat 

berdagang bukan menjadikan beliau merugi, melainkan 

menjadikan beliau sukses dalam berdagang.  

Oleh karena itu, umat Islam (khususnya 

pebisnis/pedagang) hendaknya mencontoh Rasulullah 

SAW dalam kegiatan perdagangan. Dalam Islam, 

pemasaran sebagai disiplin bisnis strategi yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator ke stakeholder-nya. 

Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus 

dilandasi semangat beribadah kepada Allah Swt. dan 

berusaha optimal meningkatkan kesejahteraan 

bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan pribadi. Alquran sebagai petunjuk bagi 

manusia telah mengatur segala kegiatan dalam 

kehidupan, termasuk dalam hal kemasyarakatan dan 

muamalah, serta etika dalam perdagangan dan 

pemasaran. 

2. Perilaku Konsumen 

a.  Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen di definisikan oleh para pakar 

dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan 

oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian 

perilaku konsumen menurut para ahli sebagai berikut: 
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1) Mangkunegara mendefinisikan perilaku konsumen 

merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan 

dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, dan menggunakan barang-barang atau jasa 

ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.
44

 

2) Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana 

barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka.
45

 

3) Peter J. Paul dan Jerry C Olson menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara 

pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian di sekitar 

lingkungan dimana manusia melakukan aspek 

pertukaran dalam kehidupan mereka.
46

 

Berdasarkan penjelasan diatas dan  dari beberapa 

definisi di atas dapat di lihat ada dua hal penting dari 

perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan 

kegiatan fisik yang semuanya ini melibatkan individu dalam 

menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa secara ekonomis. Dengan kata lain perilaku 

konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

konsumen dalam arti tindakan yang dilakukan untuk 

membeli suatu barang dan jasa. 

b. Pengertian perilaku konsumen Tentang Perpindahan 

Merek 

1) Menurut Kotler dan Keller bidang ilmu perilaku 

konsumen mempelajari bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta 
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memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

Jika produsen melebihlebihkan manfaat suatu produk 

maka harapan konsumen tidak akan tercapai sehinggga 

mengakibatkan ketidakpuasan. Menurut Kotler dan 

Keller ketidakpuasan adalah suatu keadaan dimana 

pengharapan konsumen tidak sama atau lebih tinggi 

daripada kinerja yang diterimanya dari pemasar. 

Sehingga menyebabkan adanya perilaku memilih produk 

yang sesuai kebutuhan, jika kebutuhan tidak terpenuhi 

maka konsumen bisa saja beralih kemerek lain.
47

 

2) Menurut Purwani dan Dharmmesta. Perilaku konsumen 

dapat terjadi karena perpindahan merek dengan adanya 

mencari keragaman (variety seeking) konsumen. Seperti 

sudah disebutkan dalam loyalitas merek, bahwa 

konsumen yang hanya mengaktifkan tahap 

kognitifnyadapat dihipotesiskan sebagai konsumen yang 

paling rentan terhadap perpindahan merek karena adanya 

rangsangan pemasaran. Penyebab lain perpindahan 

merek dapat berasal dari sangat beragamnya penawaran 

produk lain, atau kadang-kadang karena terjadi masalah 

dengan produk yang sudah dibeli.
48

 

c. Macam-Macam Perilaku Konsumen Tentang 

Perpindahan Merek 

1) Perilaku membeli yang kompleks ( perilaku membeli 

yang kompleks ) 

Misalnya, si X ingin membeli laptop seharga Rp40 

juta. Tentu X sebelum memutuskan 

pembelian.  Sebab, produk tersebut jarang sekali 

dibeli. Belum lagi, harganya relatif mahal. Inilah 

yang dimaksud dengan perilaku pembelian yang 
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kompleks . Sebelum membeli produk, konsumen 

cenderung berpikir panjang. 

2) Perilaku membeli yang mengurangi perbedaan 

( perilaku membeli yang mengurangi disonansi ) 

Saat punya perilaku ini, mengutip Britannica , 

konsumen akan sangat terlibat dalam proses 

pembelian. Akan tetapi, mereka kesulitan 

menentukan perbedaan antarmerek. Misalnya, kamu 

ingin membeli penggorengan. Menurutmu, tak ada 

perbedaan antara merek penggorengan A, B, C, dan 

D. Padahal, keempatnya punya sedikit titik 

beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. 

3) Perilaku membeli yang telah terbiasa ( habitual 

buying behavior ) 

Pemilihan merek didasarkan pada kebiasaan. dengan 

begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh 

loyalitas dan kampanye dari produk yang dibeli. Ini 

tentu berbeda dengan perilaku pembelian yang 

mengurangi disonansi. Dalam kebiasaan pembelian, 

konsumen tidak benar-benar terlibat dalam 

pemilihan merek. Mereka membeli sesuatu hanya 

karena kebiasaan. 

Sementara itu, dalam perilaku pembelian yang 

mengurangi disonansi , konsumen terlibat dalam 

pemilihan produk. Mereka tak membeli karena 

terbiasa.  Akan tetapi, mereka kesulitan menemukan 

perbedaan antarmerek yang ada. biasanya, kebiasaan 

membeli muncul saat konsumen membeli barang 

pokok. 

4) Perilaku Mencari Keragaman produk ( variety 

seeking behavior ) 

Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang 

berbeda. Akan tetapi, ini dilakukan bukan karena 

mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. 
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Perilaku tersebut didasarkan oleh motivasi untuk 

mencari variasi dari produk yang mereka miliki.
49

 

Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai atau 

kegiatan-kegiatan individu, yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan serta menggunakan barang dan jasa 

termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan. Kegiatan tersebut  konsumen atau 

pelanggan menghadapi banyak pilihan dalam memilih suatu 

produk atau jasa yang dapat mereka beli atau konsumsi. 

Kebutuhan dan selera konsumen pun terus bergeser dari 

waktu ke waktu. Apa yang dapat memuaskan konsumen 

ditahun lalu, pada tahun berikutnya bukan lagi menjadi titik 

kepuasan maksimal. Pergeseran aspirasi konsumen begitu 

mudah terjadi antara lain dikarenakan derasnya informasi 

ataupun makin variatifnya pilihan (Baohong et.,al,). Oleh 

karena itu, walaupun suatu merek telah melekat dihati 

konsumen, bila ia tidak bisa berkembang memenuhi selera 

konsumen, suatu saat merek tersebut akan ditinggalkan oleh 

konsumennya. 

d. Perilaku Konsumen dalam Islam 

Perilaku konsumen di dalam islam sama halnya dengan 

perilaku konsumen pada umumnya, hanya saja islam 

membatasi para konsumennya dalam melakukan proses dan 

aktivitas yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, pnggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan agar sikap dan 

perilaku konsumen mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan 

dalam Islam.  

Berbeda dengan konsumen konvensional, seorang 

muslim dalam penggunaan penghasilanya memiliki dua sisi, 

yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di 

jalan Allah. 
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Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus 

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. Inilah 

yang kita tidak temukan dalam ilmu perilaku konsumsi 

konvensional. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk 

belanja sehari –hari, tidak lain adalah manifestasi zikir 

dirinya atas nama Allah dengan tidakmemilih barang yang 

haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat 

baik di dunia maupun di akhirat. 

1. Konsumsi dalam Islam  

a. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan 

dari peranan keimanan. Peranan keimanan 

menjadi tolak ukur penting karena keimanan 

memberikan cara pandang dunia yang cenderung 

mempengaruhi kepribadian manusia. Keimanan 

sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material 

maupun spiritual.  

b. Menurut Manan, “Dalam Ekonomi Islam, 

konsumsi diakui sebagai salah satuperilaku 

ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan 

manusia. Perilaku konsumsidiartikan sebagai 

setiap perilaku seorang konsumen untuk 

menggunakan dan memanfaatkan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Namun Islam memberikan penekanan 

bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan 

ruhanisehingga mampu memaksimalkan  fungsi 

kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah 

Allah untuk  mendapatkan kebahagiaan dunia 

dan akherat”
50

 

c. Dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi 

yang satu dengan yang lainnya bukan 
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merupakan subsidi yang sempurna. Terdapat 

benda yang lebih berharga dan bernilai dan 

benda ekonomi yang kurang bernilai bahkan 

terlarng sehingga akan dijauhi. Selain itu juga 

terdapat prioritas dalam pemenuhannya 

berdasarkan tingkat kemaslahatan yang 

dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang 

Islami. Preperensi konsumsi tersebut adalah: 
51

 

a) Mengutamakan akhirat dari pada dunia  

Pada dasarnya seorang muslim akan 

dihadapkan kepada pilihandiantara 

mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat 

duniawi belaka danyang bersifat ibadah. 

Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi 

karenaorientasinya falah dan kehidupan 

diakhirat kelak. Semakin besar 

konsumsiuntuk ibadah maka semakin tinggi 

pula falah yang akan dicapai, 

sebaliknyasemakin besar konsumsi duniawi 

terhadap konsumsi untuk ibadah maka 

akansemakin rendah fallah yang dicapai. 

Seorang muslim yang rasional, yaituorang 

yang beriman, semestinya akan 

mengalokasikan anggaran lebih banyak 

dalam konsumi untuk ibadah dibandingkan 

dengan konsumsi duniawi. Allah 

memperkenankan hambanya untuk 

menkmati kekayaan dunia sebagai wujud 

syukur kepada-Nya dan sekaligus sebagai 

sarana untuk mendukung ibadah. 

b) Konsisten dalam prioritas pemenuhannya 

Kebutuhan manusia dalam konsumsi 

sebenarnya memiliki tingkat urgensi yang 
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selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas 

diantara satu dengan yang lainnya yang 

menunjukkan tingkat kemanfaatan dan 

kemendesakan dalam pemenuhannya. Para 

ulama telah membagi prioritas ini 

menjadi,daruriyyah, hajjiyah, dan 

tahsiniyah. 

3. Teori Produksi  

Secara definisi, produksi adalah kegiatan mengahasilkan 

sesuatu baik berupa barang, (seperti pakaian, sepatu, 

makanan), maupun jasa (pengobatan, urut, potong rambut, 

hiburan, manajemen). Dalam pengertian sehari-hari, produksi 

adalah mengolah input, baik berupa barang atau jasa, manjadi 

output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai atau lebih 

bermanfaat. Seperti tersirat di atas, teori dan faktor produksi 

di butuhkan untuk melakukan, atau manghasilkan produksi. 

Kedua hal tersebut diperlukan pengambilan keputusan atau 

mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi 

secara optimal, sehingga menghasilkan produksi yang juga 

optimal. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang 

diperlukan untuk menghasilkan produksi. Faktor produksi ini 

antara lain meliputi bahan baku, bahan penolong, tekhnologi 

dan peralatan produksi, tenagan kerja (manusia), dan energi. 

Untuk dapat melakukan produksi dengan meggunakan faktor 

produksi ini, perusahaan memerlukan pengorbanan, yang 

dikenal dengan biaya.
52

 

Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan 

produksi, yang meliputi:  

a. Bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk 

menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi 

tinggi.  

b. Bagaimana menentukan tingkat output yang optimal 
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untuk tingkat penggunaan input tertentu.  

c. Bagaimana memilih tekhnologi yang tepat sesuai dengan 

kondisi perusahaan.  

Produksi barang dan jasa yang dilakukan diarahkan searah 

atau mencapai tujuan perusahaa, yaitu mendapat laba. Laba yang 

didapat perusahaan berasal dari selisih anatara pendapatan 

(revenue), dengan biaya (cost), oleh karena itu, maka 

pertimbangan utama atau parameter utama dalam melakukan 

produksi adalah pendapatan (revenue), yang akan diterima 

perusahaan dan biaya (cost) yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk menghasilkan produksi tersebut. Dalam melakukan 

analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi juga perlu 

dipahami fungsi-fungsi dalam ekonomi salah satunya adalah 

fungsi produksi.Fungsi produksi ini ditunjukkan dalam bentuk 

matematis antar faktor-faktor (input) produksi dengan keluaran 

(output) produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan 

membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui 

bangaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal, 

sehinngga menghasilkan produksi yang juga optimal.
53

 

 

4.  Brnd Switching 

a. Pengertian Brand Switching 

Brand (merek) menurut Kotler & Keller adalah suatu 

penawaran dari sumber yang diketahui yang mana brand 

sendiri adalah produk atau jasa yang dimensinya 

mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara 

dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk 

memuaskan kebutuhan yang sama. Pada AMA (American 

Mraketing Association) mendefinisikan brand sebagai 

nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual 

atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan brand dari 
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para pesaing.
54

 

1. Peran Brand (merek) 

Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat 

produk dan memungkinkan konsumen-bisa 

individual atau organisasi-untuk menuntut 

tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikara 

atau distributor tertentu. Konsumen dapat 

mengevaluasi produk yang sama secara berbeda 

tergantung pada bagaimana pemerekan produk 

tersebut. Mereka belajar tentang merek melalui 

pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan 

program penasarannya, menemukan merek niana 

yang memuaskan kebutuhan mereka dan mana 

yang tidak. Ketika hidup konsumen menjadi 

semakin rumit, terburu-buru, dan kehabisan waktu, 

kemampuan merek untuk menyederhanakan 

pengambilan keputusan dan mengurangi risiko 

adalah sesuatu yang berharga. 

2. Fungsi Brand (merek) 

Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga 

bagi perusahaan.  

a. merek menyederhanakan penanganan atau 

penelusuran produk.  

b. Merek membantu mengatur catatan persediaan 

dan catatan akuntansi. 

c. Merek menawarkan perlindungan hukum 

kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek 

unik produk. 

Merek menandakan tingkat kualitas tertentu 

sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah 

memilih produk kembali. Loyalitas merek memberikan 

tingkat permintaan yang aman dan dapat diperkirakan 
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bagi perusahaan, dan menciptakan penghalang yang 

mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. 

Loyalitas juga dapat diterjemahkan menjadi kesediaan 

pelanggan untuk membayar harga yang lebih tinggi-

sering kali 20% sampai 25% lebih tinggi daripada merek 

pesaing. Meskipun pesaing dapat meniru proses 

manufaktur dan desain produk, mereka tidak dapat 

dengan mudah menyesuaikan kesan yang tertinggal lama 

di pikiran orang dan organisasi selama bertahun-tahun 

melalui pengalaman produk dan kegiatan pemasaran. 

Artinya, penetapan merek dapat menjadi alat yang 

berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif.
55

 

Tafiprios dan Astini perilaku brand switching 

didefinisikan sebagai perilaku konsumen dalam membeli 

merek produk yang berbeda dari yang biasanya merek 

yang mereka beli. Perpindahan merek (brand switching) 

memiliki definisi sebagai proses bagaimana konsumen 

beralih dalam menggunakan sebuah produk ke produk 

lain yang sejenis.
56

 Hal ini bisa saja terjadi karena 

bervariasinya produk yang ada dipasaran saat ini 

sehingga berdampak pada perilaku konsumen dalam 

memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan atau 

keingan konsumen, hal ini juga bisa terjadi karena 

adanya masalah dengan produk lama yang sudah dibeli 

dan digunakan konsumen sehingga konsumen mencari 

alternative produk lain untuk dicoba. Hutauruk dkk 

bahwa brand switching adalah suatu  perilaku konsumen 

yang melakukan perpindahan merek dari produk satu ke 

produk lain yang sejenis dengan tujuan untuk 

mendapatkan nilai maksimal terhadap produk yang 

dipilih.  Adapun indikator-indikator pada variabel 

penelitian ini adalah komitmen pelanggan, reputasi,  dan 

kualitas pelayanan  
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Menurutnya terdapat indikator-indikator brand 

switching yaitu sebagai berikut: 

1) Komitmen pelanggan  

Perusahaan sebaiknya membangun komunikasi baik 

dengan pelanggan agar konsumen tidak ketinggalan 

informasi terbaru pada produk yang ditawarkan, 

dengan begitu dapat membuat konsumen setia pada 

produk perusahaan. 

2) Reputasi  

Setiap produk yang diciptakan seharusnya memiliki 

nilai yang baik, karena pada  dasarnya konsumen 

dapat menilai perusahaan tersebut memiliki reputasi 

baik adalah dari segi kualitas produk yang dijual. 

3) Kualitas pelayanan 

Pelayanan yang diterapkan harus berkualitas demi 

kenyamanan konsumen ketika membeli ataupun 

mengkonsumsi produk.
57

 

b. Tingkatan Brand Switching  

Perpindahan merek (brand switching) berkenaan 

dengan loyalitas David Aaker menyatakan terdapat lima 

tingkatan loyalitas merek, yaitu: 

1. Switcher, adalah pembeli yang sama sekali tidak 

loyal. Pembeli yang tidak mau terikat sama sekali 

dengan merek apa pun. Merek mempunyai peranan 

kecil dalam keputusan pembeli jenis ini. 

2. Habitual buyer, adalah pembeli yang merasa puas 

dengan produk atau paling tidak mereka tidak 

kecewa. Pembeli ini memilih merek karena 

kebiasaan saja. 
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3. Satisfied buyer with switching cost, yaitu pembeli 

yang merasa puas (satisfied buyer) dengan 

menanggung atau mengeluarkan biaya peralihan 

(switching cost), seperti biaya, waktu, uang, dan 

risiko pemakaian karena pengalihan merek. 

4. Liking the brand, yaitu tipe pembeli yang sangat 

menyukai merek, pembeliannya berdasarkan asosiasi 

merek (mungkin simbol atau karena rangkaian 

pengalaman menggunakan sudah lama).  

5. Commited buyer, mereka ini adalah pembeli 

pelanggan yang sangat setia. Mereka sangat bangga 

dalam menggunakan merek tertentu itu. Merek 

sangat penting bagi pembeli karena functional 

benefit dan emotional benefit mampu 

mengekspresikan jati dirinya. Inilah sebetulnya 

puncak usaha perusahaan membangun merek 

(meningkatkan, memelihara, dan inovasi konsisten). 

Perusahaan telah mampu menjadikan brandnya 

sebagai brand advantage (merek unggul) sehingga 

mendorong banyaknya commited buyer (pembeli 

yang komitmen, tidak mau berpindah merek).
58

 

Berdasarkan penjelasan di atas adanya tingkatan 

dalam brand switching dalam keloyalan seseorang 

menunjukan adanya perbedaan tingkat kesadaran yang 

berbeda-beda pada masing-masing individu pada 

produk yang digunakan ataupun perpindahan yang akan 

diambil. 

 

c. Indikator Brand Switching  

Terdapat 3 dimensi indikator dalam perilaku 

perpindahan merek yaitu terdapat dimensi harga, 

ketidaknyamanan, persaingan. 
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1. Harga, yaitu seberapa jauh konsumen dapat 

membandingkan pilihannya dalam mencari barang 

yang berkualitas namun dengan membayar murah, 

harga yang terlalu tinggi dapat membuat konsumen 

berfikir dan akan beralih merek ke merek lain. 

2. Ketidaknyamanan, yaitu seberapa jauh konsumen 

tidak dapat merasakan manfaat yang dirasakan 

ketidaknyamanan ketidaknyamanan pada produk 

membuatnya melakukan peralihan merek 

3. Persaingan, yaitu yaitu seberapa jauh konsumen 

melihat persaingan antar produk yang bermunculan 

yang dimana dapat membuat konsumen memilah 

milih produk yang akan dipilih.
59

 

d. Brand Switching Dalam Persepektif Islam 

Brand Switching Dalam Persepektif Islam bahwa 

konsumen memperoleh berbagai pengalaman dalam 

pembelian produk, mengkonsumsi produk dan merek 

produk yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan 

perilakunya dengan pengalamannya dimasa lalu. 

Banyaknya pengalaman konsumen di masa lalu terhadap 

merek produk dapat digambarkan dengan banyaknya 

merek produk yang pernah dibeli dan dikonsumsi dimasa 

lalu. Semakin banyak merek produk yang pernah dibeli 

dan dikonsumsi dimasa lalu dapat menunjukkan bahwa 

konsumen sudah berpengalaman dengan merek-merek 

tersebut. Hasil belajar dari pengalaman masa lalunya 

dengan produk akan memberikan pengetahuan mengenai 

produk tersebut dan memberikan kemampuan untuk 

memilih produk yang lebih memuaskan.  

Berabad-abad tahun yang lalu Sayyidina Ali bin Abi 

Thalib r.a pernah mengungkapkan bahwa barangsiapa 

hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah 
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orang yang beruntung. Barangsiapa hari ini sama dengan 

hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi dan 

barangsiapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, 

maka ia adalah orang yang terlaknat. Motivasi dari 

menantu Rasulullaah saw tersebut nampaknya masih 

relevan pada saat ini. Jika ingin beruntung, jadilah orang 

yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Inilah inti 

pesan ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu selalu 

mendorong umatnya untuk maju.  

Terlepas dari sanad hadits tersebut, bahwa manusia 

pada umumnya tidak akan pernah ingin mengalami 

kerugian untuk yang kedua kalinya, manusia akan 

berusaha menghindari apa yang pernah dialami 

sebelumnya jika itu tidak menyenangkan. Setelah 

mengalami hal yang tidak menyenangkan maka manusia 

harus bisa mengambil pembelajaran, mempersiapkan 

agar memperoleh sesuatu yang lebih baik di masa yang 

akan datang. Allah Swt berfirman: 

                 

                   

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah disiapkannya untuk hari esok; dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al-Hasyr : 

18)  

Setiap muslim harus melakukan introspeksi terhadap 

apa yang telah diperbuatnya untuk masa depan. "Hari 

esok" dalam ayat tersebut mengandung makna: hari esok 

yang dekat yaitu dunia, dan hari esok yang jauh yaitu 

akhirat. Artinya, kaum muslimin harus menyiapkan diri 

agar sukses masa depannya baik di dunia maupun di 
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akhirat. Pesan hadits dan ayat di atas, dapat di terapkan 

dalam konsep perilaku konsumen terhadap barang dan 

jasa, ketika manusia berusaha memenuhi kebutuhan 

dharuriyat, tahsyiniyat, atau hajiyyatnya maka prinsip 

kehati-hatian harus selalu di terapkan, apa yang 

membuatnya rugi di masa lalu jangan sampai di ulang 

kembali di masa depan. Jika konsumen pernah gagal 

membeli dan  menggunakan suatu produk maka hal 

tersebut harus dijadikan pembelajaran dalam proses 

konsumsi dikemudian hari agar tidak timbul penyesalan 

setelahnya. Pembelajaran tersebut salah satunya merujuk 

pada perubahan barang yang dikonsumsi saat dirasakan 

bahwa barang yang sebelumnya mendatangkan kerugian 

baik yang dirasakan langsung ataupun secara tidak 

langsung. 

 

5. Variety seeking  

a. Pengertian Variety seeking 

Menurut Kotler dan Keller (2012) Variety seeking 

(mencari variasi) merupakan kemampuan baru konsumen 

yang dimana pelanggan masa kini menganggap perbedaan 

produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis 

sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. 

Mereka juga menjadi semakin peka terhadap harga dan 

kualitas dan pencarian mereka akan nilai. Perhatikan apa 

yang dulu tidak dimiliki konsumen namun kini mereka 

miliki:  

1. Peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. 

Pembeli hanya memerlukan satu klik untuk 

membandingkan harga dan atribut produk pesaing di 

Internet. Mereka bahkan dapat menyebut harga 

mereka untuk kamar hotei, tiket pesawat terbang, atau 

hipotek. Pembeli bisnis dapat melakukan lelang balik 

(reverse action) di mana penjual bersaing untuk 

meraih bisnis mereka. Mereka bisa bergabung dengan 
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orang lain untuk memperbesar pembelian dan 

mendapatkan diskon yang lebih besar.  

2. Ragam barang dan jasa yang lebih banyak.  

Amazon.com dengan cepat menjadi toko buku terbesar 

di dunia, namun selain itu telah merambah penjualan 

eceran musik dan film, pakaian dan aksesoris, 

elektronik konsumen, alat-alat kesehatan dan 

kecantikan, serta produk keperluan rumah dan kebun. 

Pembeli dapat memesan barang secara online dari 

mana saja dan menghindari tawaran lokal yang 

terbatas. Mereka juga bisa menghemat banyak dengan 

memesan dari negara dengan tingkat harga yang lebih 

rendah. 

3. Sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. 

Orang dapat membaca surat kabar apa pun dalam 

bahasa apa pun di mana pun di dunia ini. Mereka 

dapat mengakses ensiklopedia, kamus, informasi 

medis, rating film, laporan konsumen, sumber 

informasi lain yang tidak terhitung banyaknya secara 

online. 

4. Kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan 

menerima pesanan. Pembeli masa kini dapat 

melakukan pemesanan dari rumah, kantor, atau 

telepon seluler 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 

dengan cepat menerima barang yang mereka pesan di 

kantor atau rumah. 

5. Kemampuan untuk membandingkan catatan tentang 

produk dan jasa. Situs jaringan sosial menyatukan 

pembeli yang memiliki minat yang sama. Di 

CarSpace.com, penggemar otomotif berdiskusi 

mengenai velg krom, model BMW terbaru, dan di 

mana mereka bisa menemukan mekanik hebat di 

daerah mereka. Para pemasar mengamati kesuksesan 

situs ini karena 35% dari pembell mobil untuk 

pertama kalinya menganggap Internet sebagai alat 
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belanja mereka yang paling penting.
60

 

Variety seeking (mencari variasi) menurut Hutauruk 

dkk merupakan tindakan konsumen yang secara spontan 

dilakukan dikarenakan produk lain yang sejenis 

memiliki nilai manfaat yang lebih baik atau dikarenakan 

ingin memiliki pengalaman baru terhadap merek baru.
61

. 

Siregar mengatakan bahwa kebutuhan mencari variasi 

(variety seeking) adalah suatu hal yang dimiliki oleh 

sebagian konsumen. Mengidentifikasi pelanggan yang 

suka mencari variasi merupakan salah satu hal yang 

penting bagi perusahaan karena perilaku perpindahan 

merk (brand switching) dapat muncul karena adanya 

kebutuhan mencari variasi (variety seeking).  Mencari 

variasi (variety seeking) bisa menguntungkan atau 

merugikan. Menjadi menguntungkan ketika memberi 

kesempatan pada produk baru (brand follower) untuk 

mendapat tempat di hati konsumen ketika berganti-ganti 

pilihan. Sementara itu menjadi merugikan bagi  produk 

lama (leader brand) yang ditinggalkan karena keinginan 

untuk berganti-ganti produk atau brand akan mengurangi 

kesempatan penggunaan produk. Kerugian tidak hanya 

sebatas ini, tetapi bisa menjadi lebih besar jika proses 

berganti-ganti alternatif bisa memberikan sensasi positif 

bagi konsumen karena ia akan dengan mudah beralih 

produk (brand switching). 
62

 Indriani dan Pasharibu 

menyebutkan indikator kebutuhan mencari variasi 

meliputi: 

1) Kebutuhan akan variasi, konsumen merasa bosan 

terhadap produk yang digunakan, sehingga mencari 
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variasi produk lain. 

2) Tidak ada inovasi pilihan, konsumen mencari variasi 

dari keaneka ragaman produk. 

3) Perbedaan yang dirasakan antar merek konsumen 

mencari variasi berdasarkan kualitas produk serta 

pelayanan yang baik.
63

 

b. Indikator Variety Seeking 

Variety seeking merupakan suatu bentuk keingan 

konsumen untuk mencoba hal-hal yang baru, yang 

jarang ataupun tidak pernah sama sekali pada produk 

skincare. Terdapat dimensi indikator yaitu:  

1. Explatory Purchase, bergonta-ganti merek dan 

mencoba alternatif baru untuk menemukan yang 

lebih baik 

2. Vicarious exploratio, mengumpulkan dan 

mengamankan informasi mengenai alternatif baru 

serta memikirkan pilihan secara mendalam 

3. Use inovatioveness, menggunakan produk yang 

sudah di perbaharui (modern) serta unik.
64

 

c. Faktor Terbentuknya Variety Seeking 

Indrawati berpendapat bahwa kebutuhan mencari 

variasi ini muncul karena didukung oleh berbagai faktor 

antara lain sebagai berikut: 

1. Persaingan yang ketat antar produk sejenis, sehingga 

setiap produk mempropagandakan untuk menjadi 

yang terbaik. Kondisi ini tentunya memungkinkan 

untuk mempengaruhi konsumen cenderung mencoba 
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2. Kualitas produk mengalami penurunan. Penurunan 

kinerja sebuah produk mendorong konsumen untuk 

mencari dan mencoba produk produk baru yang 

dimungkinkan mampu memberikan sebuah kepuasan 

3. Karakteristik alamiah konsumen. Karakteristik 

konsumen adalah berbeda. Satu kelompok 

konsumen dimungkinkan mempunyai perilaku untuk 

selalu mencari dan mencoba-coba hal baru, 

meskipun produk yang telah dikonsumsinya juga 

mampu memberikan sebuah kepuasan.
65

 

d. Variety Seeking Dalam Persepektif Islam 

Perilaku variety seeking biasanya akan menyebabkan 

kecenderungan terjadi brand switching behaviour. Bagi 

beberapa perusahaan brand switching behaviour yang 

disebabkan oleh perilaku variety seeking menjadi 

pekerjaan tersendiri, terutama bagian pemasaran. 

Terjadinya variety seeking bukan hanya disebabkan oleh 

rendahnya tingkat keterlibatan suatu produk, hal ini juga 

dapat terjadi pada produk yang tingkat keterlibatannya 

tinggi (high involvement).
66

 

Pada berbagai produk yang diperjualbelikan, Islam 

memberikan hak kepada semua pembeli untuk 

mempertimbangkan keputusannya dalam mengkonsumsi 

sesuatu baik menjual atau membeli sesuatu. Jamilah dan 

Firmansyah berpendapat Islam menerapkan nilai yang 

mendasar dalam jual beli yaitu, kejujuran dan ketulusan, 

ketulusan berarti kerelaan antara kedua belah pihak. 

Ketulusan akan didapatkan apabila penjual memberi 

kelonggaran kepada pembeli untuk memilih antara 

melanjutkan atau membatalkan transaksi, dalam istilah 
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fikih disebut hak khiyar.
67

 Hak tersebut disebut dengan 

hak Khiyar. Rasululloh Saw bersabda bahwa apabila ada 

dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-

masing dari mereka memiliki hak khiyar. Secara Bahasa 

khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. 

Sedangkan menurut Istilah khiyar adalah hak yang 

dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian uasaha 

(Jual-beli) untuk menentukan pilihan antara meneruskan 

perjanjian jual-beli atau membatalkannya.  

Hak khiyar ini secara konsep dasar memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang 

mana dan seperti apa yang akan mereka beli, melakukan 

pertimbangan agar menghindari pembelian barang yang 

terdapat cacat di dalamnya atau barang-barang yang 

tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan 

penggunaannya. Hal tersebut sejalan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hamid, Jamilah dan Firmansyah 

mengatakan dengan konsep variety seeking berupa 

kegiatan mencari variasi yang berbeda dari yang pernah 

konsumen beli konsumen diberi kebebasan untuk 

menentukan apakah ia akan membeli barang yang lalu 

atau menentukan untuk mencari produk baru sesuai 

dengan keinginannya. Hamid mengatakan bahwa hak 

khiyar disini memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk mencari dan menentukan produk yang menurutnya 

paling layak dan terbaik dan memiliki hak pilih bagi 

penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad jual beli yang dilakukan.
68

 Begitupun 

tujuan dari kegiatan variety seeking adalah untuk 

mendapatkan produk yang dianggap lebih baik dari 

produk sebelumnya. 
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Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah 

Rosulullah, Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata; Saya 

mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Rosulullah SAW 

bersabda;  

“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama 

mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka benar 

dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan 

didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua 

berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah 

keberkahan jual beli mereka berdua”. (HR. Bukhori). 

Dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya 

hak memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan 

aktifitas jual beli yang sedang berlangsung. 

empat khiyār utama yaitu: 

1. khiyar majlis, yaitu hak khiyar yang diberikan 

kepada pelaku transaksi 

untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama 

masih ditempat akad. 

2. khiyar syarat, yaitu suatu khiyar dimana seorang 

membeli suatu dari pihak lain dengan ketentuan dia 

boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu 

tertentu. 

3. khiyar aib, adalah hak untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad ketika barang yang dibeli 

terdapat cacat atau rusak. 

4. khiyar ru’yah, adalah hak membuat pelihan yang 

diberikan kepada pembeli antara meneruskan atau 

membatalkan akad apabila telah melihat barangnya, 

yang tidak dilihat semasa melakukan akad. 
69
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6. Packaging  

Kotler dan Keller mengatakan di sebuah pasar 

konsumen, perusahaan yang menjual barang-barang 

kebutuhan konsumen dan jasa dalam jumlah besar, seperti 

minuman ringan, kosmetik, penerbangan, sepatu dan peralatan 

olahraga, serta menghabiskan banyak waktu untuk mencoba 

mengembangkan citra merek yang unggul. Sebagian besar 

kekuatan merek bergantung pada pengembangan produk dan 

packaging yang unggul, kepastian tersedianya barang, dan 

dukungan komunikasi yang kuat serta layanan terpercaya.
70

 

Beberapa faktor yang memiliki kontribusi penggunaan 

kemasan sebagai alat pemasaran: 

a. Swalayan, kemasan yang efektif melaksanakan tugas 

dalam penjualan: menarik perhatian, menggambarkan 

fitur produk, menciptakan keyakinan konsumen, dan 

membuat kesan menyenangkan. 

b. Kekayaan Konsumen, peningkatan kekayaan 

konsumen membuat mereka bersedia membayar lebih 

besar untuk kenyamanan, penampilan, keandalan, dan 

gengsi kemasan yang lebih baik. 

c. Perusahaan dan Citra Merek, kemasan mempunyai 

peran terhadap pengakuan segera atas perusahaan atau 

merek. 

d. Peluang Inovasi, kemasan yang inovatif dapat 

membawa manfaat besar bagi konsumen dan laba 

bagi para produsen.
71

 

a. Pengertian Packaging  

Packaging menurut Wibowo dkk, dimana daya tarik 

suatu produk tidak bisa terlepas dari kemasan produk itu 

sendiri. Kemasan berperan sebagai pemicu yang dapat 

mempengaruhi calon pembeli untuk memberikan respon 
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positif terhadap produk tersebut. Kemasan produk akan 

berhadapan secara langsung dengan konsumen dan juga 

menjadi fist experience dari produk yang akan dibeli 

sehingga peranan desain kemasan dalam hubungan antara 

konsumen dengan produk menjadi sangat penting. 

Dengan adanya interaksi antara konsumen dengan produk, 

terdapat kemungkinan bahwa persepsi calon pembeli 

terhadap suatu produk dipengaruhi oleh bentuk dan desain 

dari kemasan tersebut.  

Wibowo dkk mengatakan bahwa terdapat relasi antara 

desain kemasan dengan konsumen sebagaimana kemasan 

menjadi salah satu bagian terpenting dalam 

menyampaikan informasi produk melalui tipografi warna, 

dan elemen lainnya 90% konsumen membeli suatu produk 

berdasarkan desain kemasannya, 85% konsumen membeli 

suatu produk karena tidak adanya alternatif lain dan 70% 

memilih berdasarkan kebutuhan saja. Hal ini menunjukan 

bahwa konsumen tidak hanya membeli isi produk, namun 

juga membeli kemasan produknya, Desain kemasan juga 

memiliki peranan dalam mengkomunikasikan identitas 

merek kepada konsumen. Selain berfungsi sebagai alat 

untuk menyampaikan identitas merek, fungsi dari 

kemasan adalah sebagai pelindung produk selama proses 

transportasi. Pada akhirnya, tujuan dari desain kemasan 

itu sendiri adalah untuk memenuhi permintaan pasar 

dengan menyampaikan fungsi produk kepada konsumen 

dan menghasilkan penjualan.
72

 

b. Pengertian Packaging perbedaan dari beberapa ahli 

1. Menurut Kotler & Keller, pengemasan adalah 

kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 

bungkus sebagai sebuah produk. Pengemasan adalah 

aktivitas merancang dan memproduksi kemasan atau 

pembungkus untuk produk. Biasanya fungsi utama 
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dari kemasan adalah untuk menjaga produk.   

2. Menurut Kotler dan Amstrong adalah suatu bentuk 

kegiatan yang melibatkan desain serta produk, 

sehingga kemasan ini dapat bekerja agar produk 

didalamnya dapat terlindungi 

3. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan 

bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan 

elemen-elemen desain dengan informasi produk agar 

produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, 

menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan 

sebuah produk di pasar (Klimchuk dan Krasovec) 

c. Fungsi Packaging 

1. Menurut Simamora kemasan/pengemasan memiliki 

dua fungsi utama yaitu fungsi protektif dan fungsi 

promosional. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi Protektif 

Fungsi protektif kemasan adalah berkenaan 

dengan melindungi produk yang dikemas karena 

pengaruh iklim/cuaca, prasarana transportasi, 

dan saluran distribusi yang semua berimbas pada 

pengemasan. Dengan pengemasan protektif, 

para konsumen tidak perlu harus menanggung 

risiko pembelian produk rusak atau cacat. 

2) Fungsi Promosional 

Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada 

perlindungan produk. Namun kemasan juga 

digunakan sebagai sarana promosional. 

Menyangkut promosi, perusahaan 

mempertimbangkan preferensi konsumen 

menyangkut warna, ukuran, dan penampilan.
73
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2. Menurut Kotler, terdapat empat (4) fungsi kemasan 

adalah satu alat pemasaran. Berikut ini yang 

merupakan tujuan dari pengemasan adalah: 

1) Self service (identitas produk) 

Tujuan penggunaan kemasan pada produk 

adalah sebagai identitas produk. Kemasan 

semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam 

proses penjualan, dimana kemasan harus 

menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, 

meyakinkan konsumen dan memberi kesan 

menyeluruh yang mendukung produk, Artinya, 

seseorang sudah dapat menentukan kualitas 

produk dengan melihat kemasannya. Oleh 

karena itu, kemasan perlu didesain sehingga 

dapat menjadi ciri khas dari produk yang 

dikemas. 

2) Sebagai cerminan perusahaan 

langkah awal seseorang menilai adalah dari 

penampilan. Untuk menilai mutu sebuah produk, 

seseorang dapat menilai dari kemasannya, 

kemasan itu menggambarkan perusahaan. 

Perusahaan yang mengemas produknya dengan 

baik, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

aware dengan kualitas produk dan tingkat 

penerimaan konsumen. Sudah sifat dasar 

manusia bahwa saat membeli produk dalam 

kemasan pun, konsumen akan memastikan 

bahwa tidak ada kerusakan pada kemasan. 

3) Untuk mempengaruhi keputusan konsumen 

salah satu pertimbangan konsumen untuk 

membeli produk atau tidak adalah dengan 

melihat kemasannya. Konsumen yang suka 

untuk mencoba sesuatu yang baru umumnya 

penasaran jika kemasan terlihat wow di mata 

mereka. Oleh karena itu, percantik desain visual 
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kemasan sangat penting karena bisa 

mempengaruhi konsumen membeli sebuah 

produk. 

4) Sebagai media penyimpanan multifungsi 

(Innovation opportunity) 

Konsumen fungsional akan memanfaatkan jenis 

kemasan ini sebagai wadah produk lain 

nantinya. Ketika kemasan tersebut sampai di 

tangan konsumen, mereka tidak langsung 

membuangnya ketika isi produknya sudah habis 

dipakai.
74

 

d. Indikator Packaging 

Kualitas yang dianggap penting oleh konsumen 

seperti fitur bentuk produk, mutu kemasan, gaya dan 

desain kemasan: 

1. Dimensi Fitur Bentuk Produk 

Terdapat indikator pengemasan fitur bentuk produk 

inovatif dapat memberikan banyak manfaat bagi 

konsumen 

2. Dimensi Mutu Kemasan  

Terdapat indikator menumbuhkan kepercayaan dan 

pelengkap citra diri 

Dapat membuat jatuh hati terhadap barang yang 

dikemas 

3. Dimensi Gaya dan desain produk  

Terdapat indikator desain yang baik dapat 

menciptakan nilai jual yang baik.
75
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e. Packaging Dalam Persepektif Islam 

Di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh 

lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit 

produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di 

Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan 

dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi 

produk yang beredar di masyarakat dengan cara 

memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang sudah 

memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label 

halal pada produknya (Pusat Pelatihan dan Informasi 

Halal PPIH,). 

Lebel halal yang ada pada kemasan produk yang 

beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun 

dari huruf-huruf Arab yang membentuk kata halal dalam 

sebuah lingkaran. Muharir memiliki pendapat bahwa 

sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen saat 

mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah 

produk dalam kemasan. misalnya, dengan 

memperhatikan label produk kemasan. Ini untuk 

memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya.
76

 

Dengan adanya lebel halal ini konsumen dapat 

memastikan produk mana saja yang boleh mereka 

konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan 

mencantumkan label halal pada kemasannya. Secara 

teori maka, untuk para pemeluk agama Islam yang taat, 

pilihan produk makanan yang mereka pilih adalah 

makanan halal yang diwakili dengan label halal. 

Susanti dkk berasumsi bahwa packaging yang baik 

adalah sarana informasi penting bagi para konsumen. 

Informasi ini dapat memberi dampak yang signifikan 

untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam 

memilih produk serta meningkatkan loyalitas terhadap 
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pembelian produk tertentu, sehingga akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi 

kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini 

akan menguntungkan baik bagi konsumen maupun bagi 

produsen. Keterlibatan konsumen yang tinggi akan 

menyebabkan konsumen lebih banyak mencari informasi 

dan menyeleksi informasi serta lebih berhati-hati dalam 

keputusan pembelian.
77

 Dengan demikian, produk-

produk yang tidak mencantumkan label halal pada 

kemasannya dianggap belum mendapat persetujuan 

lembaga berwenang (LPPOM-MUI) untuk 

diklasifikasikan ke dalam daftar produk halal atau 

dianggap masih diragukan kehalalannya. 

7. Persepektif Bisis Syariah 

a. Pengertian Persepektif  

Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
78

 

b. Bisnis Syariah  

Bisnis dalam Al-Qur‟an antara lain disebut at-

tijarah, al-bai’u, isytara’ dan tada’yantum (Fauroni, 

2006; 75).  

Bisnis menurut Al-Qur‟an: 

1) At-tijarah. 

At-tijarah bermakna berdagang/berniaga. 

Dalam penggunaan kata tijarah, terdapat dua 

macam pemahaman. Pertama dipahami dengan 

perdagangan dalam pengertian yang umum (QS. Al 

Baqarah, 282). Kedua dipahami dengan perniagaan 

dalam pengertian yang umum. Yang menarik dalam 
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pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan 

konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan 

tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang 

bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan 

dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal 

yang lebih bersifat immaterial/kualitatif. Yang 

memperlihatkan makna immaterial misalnya, 

disebutkan dalam Al-Qur‟an: 

                  

                 

                    

                

               

Artinya: “Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, 

saudara-sdaudara, isteri isteri kaum keluargamu, 

harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan 

yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-

rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih 

kamu cintai daripada Allah dan rasul Nya dan dari 

berjihad dijalan Allah, maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan Nya, Dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik” 

(QS. At-Taubah: 24). 

2) Al-bai’u. 

Terma bai‟ terdapat dalam Al-Qur‟an dalam 

berbagai variasinya. Al’- bai’u berarti menjual, lawan 

dari isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan 

mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan 

keuntungannya. Terma bai’u dalam Al-Qur‟an digunakan 

dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks 
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tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur‟an 

menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan, dan 

mengembangkan harta benda berada dalam proses dan 

tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan. Al-

Qur‟an mengatakan: 

                   

                 

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah 

(dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 

itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi 

persahabatan yang akrab, dan tidak ada syafaat. Orang-

orang yang kafir itulah yang berbuat aniaya.” 

(QS.AlBaqarah. 254). 

3) Isytara. 

Al-Qur‟an juga menggunakan kata isytara. Kata 

isytara disebut dalam Al-Qur‟an dengan berbagai 

derivasinya, seperti isytaru, yastarun, isytarahu, syarau, 

syarauhu, yasyru’na, yasyri’, yasytari, nasytari dan 

yasytaru. Isytaru’ dalam QS. At-Taubah ayat 111 

digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam 

konteks diri dan harta orang mukmin. Pengertian ini 

mirip dengan penggunaan kata yasyri yang berarti orang 

yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan 

Allah. 

Dengan demikian terma isytara’ dan derivasinya lebih 

banyak mengandung makna transaksi antara manusia 

dengan Allah atau transakasi sesama manusia yang 

dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi dengan 

tujuan keuntungan manusia walaupun dngan menjual 

ayat-ayat Allah. Transkasi Allah dengan manusia terjadi 
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bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya 

untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menjanjikan 

balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan 

kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu 

surga. Sebaliknya manusia yang tujuannya mencari 

keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual 

ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, 

melecehkan dan meremehkan ayat-ayat Allah, menjual 

kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang 

yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan 

di dunia, dan apalagi di akhirat. 

4) Tada’yantum. 

Selain itu Al-Qur‟an juga menggunakan terma 

tada’yantum (QS. Al Baqarah: 282) digunakan dalam 

pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa 

menyewa dan lain sebagainya sebagaiman firman Allah: 

                       

                     
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila 

kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah, 

282). 
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8. Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan 

penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai 

anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. untuk 

memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian 

penelitian, maka disusunlah kerangka pikir penelitian sebagai 

berikut : 

 

    (Hutauruk dkk (2021)) 

      

 

 

   

(Setyawati (2016))  

                                                                                                                             

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Keterangan:                : untuk menguji secara persial 

            : brand switching dalam persepektif ekonomi 

islam 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan secara logis diantara dua 

atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan 

jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang 

dirumuskan untuk studi penelitian (Haryoko dan Ali).
79
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1. Hubungan variety seeking (X1) terhadap brand 

switching 

Pada penelitian Putrantro yang berjudul pengaruh 

atribut produk, promosi dan variety seeking terhadap 

brand switching mengatakan bahwa secara simultan atau 

berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel atribut produk, 

promosi dan variety seeking terhadap brand switching 

dan kemudian pada uji determinasi terdapat pengaruh 

sebesar 63, 1% yang mempengaruhi brand switching, 

berarti sikap konsumen yang ingin mencoba produk baru 

yang baru saja muncul dipasar atau produk lama yang 

belum dicoba dan memuaskan rasa ingin tahu mereka 

terhadap merek lain yang membuat perpindahan 

merek.
80

 Hal ini diperkuat dengan penelitian Darmawan 

persaingan yang semakin tinggi,menuntut para pelaku 

bisnis untuk cermat dalam berinovasi mengenai 

pengembangan mereknya agar bisa bertahan dan tidak 

tergerus dari merek pesaing. Ini merupakan hal yang 

terus berlanjut, sehingga mau tidak mau perusahaan 

harus siap akan resiko tersebut karena jika perusahaan 

berhasil, maka akan memunculkan sikap perilaku 

konsumen yang loyal terhadap suatu merek, dan jika 

gagal maka merek tersebut akan dilupakan oleh 

konsumen dan beralih ke merek lain, maka pada 

penelitian yang dilakukannya bahwa variabel variety 

seeking berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand switching
81

.  

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

telah diujikan oleh Sevilla et al., bahwa mencari 

keberagaman dapat membuat suasana hati positif dan 

                                                           
80 Agung Tri Putranto. 2019. Pengaruh atribut produk, promosi dan variety 

seeking terhadap brand switching Jurnal Semarak 1 (3), 20-38, 2019. 8892. 
81 Dwi Darmawan M. 2020. Analisis pengaruh variety seeking, atribut 

produk, dan price terhadap brand switching dari taksi konvesional ke taksi online 

(Studi pada konsumen di Kota Semarang). Universitas Stikubank, 2020. 51 



 

 
 

67 

tampaknya mendorong orang untuk mencari tahu secara 

lebih, serta menstimulasi mengenai produk-produk yang 

mereka cari. Terbukti bahwa hal ini dapat meningkatkan 

berbagai keingin rasatahuan diantara produk-produk 

yang menyenangkan.
82

 Berbeda dengan yang dilakukan 

oleh wahyuni dan kurniawati bahwa pengaruh variety 

seeking terhadap brand switching adalah konsumen 

seringkali mengikuti segala sesuatu yang sedang tren, 

sehingga selera konsumen pun akan berubah timbulnya 

rasa kebosanan pada produk yang mereka miliki 

sehingga dalam hasil penelitianya menunjukan bahwa 

variety seeking berpengaruh signifikan terhadap brand 

switching.
83

 penelitian Lestari didalam penelitiannya 

bahwa Hasil pengujian hipotesis variety Seeking 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand 

Switching diman terdapat nilai t hitung> t tabel (2,593> 

1,985) maka Ho ditolak dan Ha diterima.
84

 Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indirani 

dan Pasharibu Pada penelitiannya terdapat variabel yaitu 

mencari variasi berpengaruh positif terhadap keputusan 

perpindahan merek.
85

 terbutki bahwa variety seeking 

berpengaruh secara signifikan terhadap peralihan merek. 

H1: Variety seeking berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap brand switching 
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2. Hubungan packaging  (X2) terhadap brand switching 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Herlambang 

et al., keputusan pembelian produk kosmetik yang 

dirasakam saat menggunakan merek adalah kelabelan 

halal pada kemasan, yang mana memudahkan dalam 

mengambil keputusan pembelian setelah berpindah 

merek. Hal memungkinkan yang terjadi bahwa kemasan 

akan mempengaruhi untuk berpindah merek.
86

 Hal ini 

sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nasution et al., 

mengatakan bahwa faktor eksternal dalam 

mempengaruhi pembelian konsumen yaitu dengan 

adanya stimulus pemasaran salah satunya adalah 

kemasan akan membuat mereka switching,
87

 Lubis and 

Palibutan mengatakan hal yang demikian bahwa 

keterlibatan harga, variasi, dan kemasan 

mengidentifikasi keragaman sebagai penyebab utama 

peralihan merek.
88

 

Namun hal ini mengalami pertentangan dimana 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Freman et al., 

berasumsi bahwa pada penelitiannya mengatakan dengan 

objek rokok kemasan, dimana rokok kemasan yang 

melekat mempunyai merek identitas melalui brand logo, 

warna, founts, gambar, kemasan bahan dan bentuk. 

Klaim industri tembakau bahwa ia tidak memiliki 

kepentingan dalam menarik pelanggan dalam pergantian 

brand,
89

 dibuktikan bahwa kemasan rokok cukup 
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mengerikan, hal ini membuat konsumen melihat produk 

bukannya menarik untuk melihat dan melakukan 

perpindahan merek justru akan meninggalkan produk 

tersebut. Maka kemasan (packaging) tidak membuat 

peralihan merek pada tiap individu. Pada sisi lain 

beberapa penelitian justru mengatakan hal sebaliknya 

yakni adanya merek harga, merek promosi, ketersedian 

produk, produk kemasan dan kualitas. Dimana produk 

kemasan merupakan salah satu yang membuat 

keterlibatan untuk menjadi faktor utama dalam peralihan 

merek (Ashfaq,).
90

 dan  sejalan dalam  penelitian  yang 

dilakukan oleh Asiya berasumsi didalam hasil penelitian 

kemasan memainkan peranan penting untuk 

mempengaruhi konsumen untuk beralih dari satu merek 

ke merek lain,
91

 terbutki bahwa kemasan berpengaruh 

secara signifikan terhadap peralihan merek. 

H2: Packaging berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap brand switching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 Hira Ashfaq. 2015. Factors Leading to Brand Switching in Cellular 

Phones:A Case of Pakistan. Journal of Marketing and Consumer Research An 

International Peer-reviewed Journal Vol.17, 2015. 40. 
91 Asiya, F Khan, Mohd  F Khan. 2013. A study of  influence of packaging 

on women skincare consumers in Indore City. International journal of advance 

research 1 (10), 1-14. 2013, 11. 



 

 
 

135 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Jurnal, Buku dan Website 

Abdul Latief. 2016. Pemgaruh Lingkungan sekolah terhadap hasil 

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada peserta 

didik di SMK Negeri Paku Kecamatan Binuang Kabupaten 

Polewali Mandar. Media pendidikan dan sosial 

kemasyarakatan 7 (1), 13-26,2016. 

Agnes Herlambang, S. L. H. V. Joyce Lapian, Merinda H. Pandowo. 

2019. Analysis the brand switching of consumer of wardah 

cosmetics in Manado. Jurnal EMBA International Business 

Administration 2019. Hlm 4978 

Agung Tri Putranto. 2019. Pengaruh atribut produk, promosi dan 

variety seeking terhadap brand switching Jurnal Semarak 1 

(3), 20-38, 2019. hlm 8892 

Andreas B. Eisingerich dan Gaia Rubera, ―Drivers of Brand 

Commitment: A Cross National Investigation‖, Journal of 

International Marketing, Vol. 18 No. 2 (2010): 27. 

Arief Bowo Prayoga Kasmo. Riska Jayanti. 2018. Studi Brand 

Switching Behavior dari Taxi Meter Konvensional ke Taxi 

Online. Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia 

Volume 1, Nomor 2, Maret 2018. Hlm 244-245  

Asiya, F Khan, Mohd  F Khan. 2013. A study of  influence of 

packaging on women skincare consumers in Indore City. 

International journal of advance research 1 (10), 1-14. 2013, 

hal. 11 

Asmoningsih Rahmania. 2015. PENGARUH DARI IDENTITY 

TERHADAP BRAND VALUE, SATISFCATION, TRUST 

AND BRAND LOYALTY Jurnal Manajemen dan Pemasaran 

Jasa Volume 8, No.2 Tahun 2015 

Asrini Ayu Wibowo1, Elda Franzia Jasjfi, Cama Juli Rianinggrum. 

2020. Relasi desain kemasan produk sheet mask terhadap 



 

 
 

136 

konsumen wanita generasi milenial. Jurnal Seni & Reka 

Rancang Volume 3, No.1, November 2020, pp 25-38 

Asrul Hamid. 2021. Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu 

Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal. 

Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2. No.1, Bulan Juni 2021. Hlm 

46 

Atur Tetty Lubis, Cindy Karina Anggy Palibutan. 2015. , brand 

loyalty and brand switching on purchase decision of mineral 

water in convenience store. Journal of Business Strategy and 

Execution, 8(1), 1-24, 2015. hal.  17 

Bahrul Ulum, Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan 

Ekonomi Islam. IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang: Jurnal 

Ekonomi Syariah. Vol 1, No 2, September 2016, h 23 

Becky Freeman, Simon Chapman, Matthew Rimmer. 2008. The case 

for the plain packaging of tobacco products. Addiction 

103(4),580-590,2008. School of public health the university of 

Sydney. hal.  16 

Beyhaki. Azro. Dapeng. 2017. Pengaruh Atribut Produk Terhadap 

Kepuasan Pembelian (Survei pada Pembeli Daihatsu Xenia 

periode Januari-Desember 2014 pada PT. Daihatsu Jolo Abadi 

Malang. Jurnal Adminstrasi Bisnis. 

Desi Wahyuni, Tri Kurniawati. 2018. Pengaruh Price Discount, 

Bonus Pack, dan Variety Seeking terhadap Brand Switching 

Susu Anlene ke Merek Lain di Foodmart Basko Grand Mall 

Padang. Jurnal Ecogen 1 (2), 416-421, 2018 

Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. 2018. Penghantar Manajemen 

Syariah. Edisi 1 cetak 1. (Depok: Rajawali Pers, PT Raja 

Grafindo Persada). 2018 

Dwi Darmawan M. 2020. Analisis pengaruh variety seeking, atribut 

produk, dan price terhadap brand switching dari taksi 

konvesional ke taksi online (Studi pada konsumen di Kota 

Semarang). Universitas Stikubank, 2020. hlm 51 

Ega Saiful Subhan. 2020. Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Brand Switching Pada Produk Benih Jagung DK77 



 

 
 

137 

(Studi Pada Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu). 

Jurnal Pendidikan Tambusai.  Volume 4 Nomor 1 Tahun 

2020. Hlm 177-178 

Emelia, S. 2013. Pengaruh Atribut Produk, Kepuasan dan Variety 

Seeking Terhadap Brand Switching Konsumen Rinso ke 

Merek Lain di Kota Padang. Journal Management. 

Endah Febrya Choerunis. 2020. Pengaruh citra merek, word of mouth, 

persepsi harga, dan ketidakpuasan konsumen terhadap 

perilaku brand switching (Studi Pada Konsumen Lipstick 

Maybelline di Kota Semarang). Universitas Stikubank, 2020 

Era Susanti, Nilam Sari, Khairul Amri. 2018. Pengaruh Labelisasi 

Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kemasan 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam) JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH, 

VOLUME. 2, NO. 1 , 201 8. Hlm 45 

Evita Vibriana, Endang Nurita, Ninik Anggraeni, Ahmad Akbar. 

2020. Pelatihan Bisnis Syariah Untuk Santriwan Santriwati di 

Yayasan Al-Kamilah Bojongsari, Sawangan, Depok. Jurnal 

Lokabmas Kreatif. Volume 1, No.3, Hal 89, 2020. 

Haibin Zhang, Chikako Takanashi, Kiminori Gemba and Shuichi 

Ishida. 2015. Empirical Research on the Influence of Negative 

Electronic Word-Of-Mouth on Brand Switching Behavior. 

World Journal of Management. Vol. 6. No. 2. September 2015 

Issue. Hlm 47 

Hendra Pertaminawati,”Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang 

Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam 

Perekonomian Islam”. Jurnal Kordinat .Vol xv no 2, Oktober 

(2016). 

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014),  83. 

Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Makro Islami, Terjemahan, 

(Yogyakarta: Ekonosia,2003), Cet.I,  129 

Hira Ashfaq. 2015. Factors Leading to Brand Switching in Cellular 

Phones:A Case of Pakistan. Journal of Marketing and 



 

 
 

138 

Consumer Research An International Peer-reviewed Journal 

Vol.17, 2015.  

http://glints.com.  

http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/perpindahan-merek-brand-

switching.html 

https://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/natasha-skin-care-

lampung. 

https://id.wikipedia.org. 

Hyo-Seung Baek and Gwi Gon Kim. 2018. “A Study on Intention of 

Customers to Switch Brands under the Brand Crisis of Smart 

Phone: from the PPM Perspective.”  International Journal of 

Pure and Applied Mathematics Volume 120 No. 6 2018, 

5853-5873. Dept. of Business Administration, Kumoh 

National Institute of Technology Korea. Hlm 5862 

Ihsan rama sandi. 2020. Kerajinan styrofoam dalam pengembangan 

ekonomi kreatif menjaga lingkungan hidup dalam etika bisnis 

islam ( studi kasus pada kerajinan styrofoam di yosomulyo ). 

2020 

Inten Pertiwi. 2020. Inovasi desain produk dan kemasan melalui 

kolaborasi kreatif brand kosmetik dengan produsen makanan. 

Prosiding Seminar Nasional Desain dan Arsitektur 

(SENADA) Vol.3, Maret 2020. 

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.97. 

Julio Sevilla, Joy Lu, Berbara E Kahn. 2019. Variet seeking, satiation, 

and maximizing enjoyment over time. Journal of consumer 

pyschology 29 (1),89-103,2019. hlm 104 

Keaveney, 2003.“Factor Influencing Consumer Brand Switching 

Behavior in Telecomunication Industry. Prestige eJournal of 

Management and Research. 

Khusniyah Purwani, Basu Swastha Dharmmesta. 2002. Perilaku 

Beralih Merek Konsumen Dalam Pembelian Produk Otomotif 

http://glints.com/
http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/perpindahan-merek-brand-switching.html
http://ekonomi.kabo.biz/2012/01/perpindahan-merek-brand-switching.html
https://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/natasha-skin-care-lampung
https://www.alodokter.com/cari-rumah-sakit/natasha-skin-care-lampung
https://id.wikipedia.org/


 

 
 

139 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. vol. 17, no. 3, 2002, 

288 – 303 

Kotler Philip, dan Gary Amstrong 2012. Principles Of  Marketing, 

Global Edition, 14 Edition, Pearson Education 

Kotler, Philip dan Keller. 2009. Manajemen Pemasaran Edisi 13. Alih 

Bahasa: Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.  

Kotler, Philip. 1999. Manajemen Pemasaran. Jilid II. Edisi Milenium. 

Jakarta: Prenhallindo 

Lilik Indrawati. 2018. Pengaruh ketidakpuasan konsumen dan 

kebutuhan mencari variasi terhadap keputusan perpindahan 

merek produk vitamin C di surabaya timur. Jurnal Bisnis dan 

Manajemen. Volume 4 No. 1 Agustus. Hlm 49 

Mangkunegara, A.P, Perilaku Konsumen, Edisi Revisi, Cetakan 

Keempat, (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), 4. 

Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Dana Bhakti 

Prima Yasa, 1997), h 44 

Medi Oktafianus, Neri Susanti, Mimi Kurnia Ningsi. 2020.The Effect 

Of Competitor Advertising And Product Quality On Brand 

Switching Of Smartphone Users On Borju Cell Counter, Kaur 

District. EMAK: Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Keuangan, 

3(1). Hlm 108 

Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution, Nashrudin Setiawan, 

Yossie Rossanty. 2019. Markov Chain Model in Measuring 

Brand Switching of Cooking Oil. Books google.com. 2019. 

hal.  11. 

Muhammad Rizaldi Makmur, Zulfita, La Ode Alimusa dan Endro 

Sukotjo. 2021. Analisis faktor-faktor yang mendorong 

nasabah brand switching bank konvensional ke bank syariah 

mandiri kendari. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 

2723 – 6609 Vol. 2, No. 2 Februari 2021 hlm 222 

Muhammad Syarif Siregar. 2017. Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi brand switching pada produk tehbotol sosro. 

IAIN Padangsidimpuan, 2017. 



 

 
 

140 

Muharir. 2021. Cara Mengkonsumsi Makanan Yang Halal Lagi Baik 

Menurut Konsep Islam dan Pemerintah Indonesia. Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 no 2 Januari 2021. 

Hlm 14 

Ni Made Estiyanti1, Anak Agung Ayu Putri Ardyanti2, I Gusti 

Lanang Agung Raditya. 2019. Inovasi kemasan produk bali 

etawa FARM. Prosiding SENADIMAS Ke-4, Tahun 2019. 

ISBN 987-623-7482-00-. Hlm 1107. 

Nia Kurnia Lestari. 2020. Pengaruh prior experience dan variety 

seeking buying behaviour terhadap brand switching 

behaviour: Studi kasus terhadap konsumen produk skincare 

Wardah di Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, 2020. hlm 102 

Niar, Andini 2015. Pengaruh Green Marketing, Brand Awareness dan 

Attitude Terhadap Purchase Intention Air Minum Dalam 

Kemasan Merek Ades (Studi pada Masyarakat di Kota 

Semarang). 2015 

Nurma. 2017. Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Klinik Kecantikan 

Puspita Bandar Lampung. Skripsi IBI Darmajaya 2017.  

Peter J. Paul Dan Olson, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, 

Edisi ke Empat, Jilid I, (Jakarta:Erlangga, 2006), 6. 

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 

Jilid 1, Alih Bahasa, Bob Sabran, (Erlangga: Jakarta, 2008), 

166.  

Purnomo Mochsan. 2013. Pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada klinik 

kecantikan puspita bandar lampung. Skripsi Universitas 

Sebelas Maret. 2013 

Rahmi Ayunda. 2021. perlindungan hukum bagi konsumen muslim 

terhadap produk kosmetik yang memiliki kandungan non-

halal di indonesia Maleo Law Journal Volume 5 Issue I April 

2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu 123 

Rheza Pratama, Pengantar Manajemen (Deepublish, 2020), 7. 



 

 
 

141 

Rossy Indriani, Yusepaldo Pasharibu. 2020. Pengaruh mencari variasi, 

ketidakpuasan konsumen, harga dan wom terhadap 

perpindahan merek (Studi Pada Pengguna Smartphone 

Samsung Galaxy Series yang Berpindah ke iPhone) A. Jurnal 

Ekobis Dewantara Vol 3 (2), 2020. hlm 79 

Sarah Michelle Lydia Hutauruk, Prasetyo Hadi, Tati 

Handayani.2021.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Brand Switching Terhadap Penggunaan E-Wallet. Konferensi 

Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 2 (1), 

339-348, 2021 

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian untuk 

Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 

1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610. 

Simamora, Bilson. 2007. Panduan Riset dan Perilaku Konsumen. 

Jakarta: Gramedia.  

Siswanto, Pengantar Manajemen. Cetakan Pertama, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2005), 1-11. 

Soeratno dan Lincollin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan 

Bisnis, Edisi Lima, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2008), hal 

83. 

Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

1986), cet. Ke-3, ed. Revisi, hal. 13 

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. 

(Bandung: Alfabeta,2019),60. 

Susi sulastri, Novita sari 2020 Pengaruh kualitas dan desain produk 

terhadap brand switching handphone (studi pada mahasiswa 

stie lampung timur) Jurnal DINAMIKA Vol. 6 No. 2 – 

Desember 2020. Hlm 179-180 

Tafiprios dan Rina Astini. 2019. PERILAKU BRAND SWITCHING 

PENGGUNA TELEPON SELULER SMARTFREN. Jurnal 

Ilmiah Manajemen, Volume 9, No. 1, Februari 2019. Hlm 241 

Tati Handayani and Muhammad Anwar Fathoni, Ajar Manajemen 

Pemasaran Islam (Deepublish, 2019), 10. 



 

 
 

142 

Ugeng  Budi Haryoko. Hesti Ayu  Agustin Ali. Pengaruh Green 

Marketing dan Brand Image Terhadap Minat Beli Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) merek ADES (Studi kasus pada 

mahasiswa prodi manajmeen S1 reguler C Fakultas Ekonom 

Universitas Pamulang). Jurnal Ilmiah Nasional. 2018 

Viola de yusal, anugrah lihin hastono 2018. pengaruh citra merek, 

harga dan promosi dalam keputusan pembelian air minum 

dalam kemasan (amdk) rivero di bandar lampung. Jurnal 

ilmiah fe-umm. Vol. 1 2. No. 1, 2018 

Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner 

Menggunakan SPSS (Elex Media Komputindo, 2019).1 

Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassat Ar-Risalah, Cet II Bairut 

Libanon, 1408H/1998 Terjemah Didin Hafifudin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


