
 
 

ABSTRAK 
 
 

Seiring semakin ketatnya persaingan, para pemasar harus jeli mengetahui sikap 
konsumen agar lebih tertarik terhadap produknya dibandingkan dengan produk pesaing. 
Kemasan dengan fungsinya sebagai pembungkus produk merupakan alat rangsangan 
pertama pemasar untuk menarik perhatian kosumen dalam proses pembelian di tempat. 
Fenomena yang terjadi sekarang adalah semakin maraknya produk baru dengan bentuk 
dan warna kemasan yang serupa dengan produk sejenis yang telah lebih dulu ada di 
pasar. Penelitian ini mengambil produk makanan dalam kemasan sebagai objeknya 
dikarenakan pertumbuhan pasar produk makanan dalam kemasan yang terus bertumbuh 
sejak 2008 sekalipun terjadi krisis keuangan di seluruh dunia.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kemiripan 
kemasan dan kebutuhan mencari variasi secara simultan terhadap niat perpindahan merek 
pada produk snack Rings di Surabaya serta untuk mengetahui apakah kemiripan kemasan 
atau kebutuhan mencari variasi yang lebih dominan mempengaruhi secara signifikan 
terhadap niat perpindahan merek pada  di Surabaya.  

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiripan kemasan secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat perpindahan merek, hal ini 
didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,028 yang lebih kecil 
dari 0,05. Demikian juga diketahui bahwa variabel kebutuhan mencari variasi secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat perpindahan merek, hal ini 
didasarkan pada nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil 
dari 0,05. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemiripan kemasan dan keputusan 
mencari variasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek, hal ini didasarkan pada nilai F hitung sebesar 16,323 yang lebih 
besar dari F tabel yang sebesar 3,090. Dapat disimpulkan juga bahwa variabel kebutuhan 
mencari variasi atas produk snack lebih dominan dalam mempengaruhi secara signifikan 
terhadap niat perpindahan merek di Surabaya, hal ini didasarkan pada nilai 
signifikansinya yang paling kecil diantara variabel lainnya dimana variabel kebutuhan 
mencari variasi sebesar 0,000 dan kemiripan kemasan sebesar 0,028. 
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