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ABSTRAKSI 


Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh karakteristik kategori 
produk, dan kebutuhan mencari variasi terhadap keputusan perpindahan merek 
pembersih muka Sariayu Marthatilaar ke pembersih muka merek lain di Surabaya. 
Hasil dari persamaan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 

Y = 0,847 + 0,446 X] + 0,213 X 2 

Pada model regresi diatas teriihat bahwa koefisien regresi kedua variabel 
bebas yang terdiri clari karaheristik kategori prod uk (XI), dan kebutuhan mencari 
variasi (X2) adalah positit: Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 
karakteristik kategori produk, dan kebutuhan mencari variasi, akan diikuti oleh 
kenaikan keputusan perpindahan merek pembersih muka Sariayu Marthatilaar ke 
pembersih muka merek lain dan sebaliknya. 

Hasi! pengujian dengan mengunakan uji F, menunjukkan bahwa Ho 
ditolak, karena FhitUll!! (15,087) > Ftabe] (3,00). Penolakan Ho menunjukkan bahwa 
variabel - variabel behas X],dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat Y. hal ini berarti karakteristik kategori produk (Xl) dan 
kebutuhan mencari variasi (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek pembersih muka Sariayu Marthatilaar ke pembersih muka 
merek lain. N ila1 koefisien determinasi R2 (R square) sebesar 0,170 %, yang 
menunjukkan bahwa sekitar 17,0 % keputusan perpindahan merck pembersih 
muka Sariayu Marthatilaar ke pembersih muka merek lain di Surahaya dapat 
dij elaskan oleh karal..1eristik kategori produk dan kebutuhan mencari variasi. 
Sedangkan sisanya sebesar 83 % berart; keputusan perpindahan merek pembersih 
muka dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan (modd regresi). 

Dari hasi! perhitungan ini juga dapat didapatkan nilai koetisien partial 
yaitu karakteristik kategori produk r = 0,257, dan kebutuhan mencari variasi 
r =0,211. Sehingga variable bebas yang mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap keputusan perpindahan merck pembersih muka Sariayu Marthatilaar ke 
pembersih muka merek lain (Y) adalah karal..1:eristik kategori produk dengan nilai 
koefisien partial (rl sebesar 0,257. 


