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Indonesia dalam cabang sepak bola memiliki peluang yang menguntungkan bagi perusahaan. 
Sesuai dengan (Sulistyorini, 2013) bahwa metode pemasaran yang sedang berkembang adalah 
sponsorship.Sponsorship adalah sebuah investasi, dalam bentuk uang atau lainnya dalam suatu 
kegiatan dalam rangka untuk memanfaatkan potensi komersial yang berkaitan dengan kegiatan 
tersebut (Biscaia, Correia, Rosado, Ross, & Maroco, 2013) 

Keberadaan sponsor sangat penting untuk kelangsungan hidup pergelaran pertandingan olahraga 
maupun tim olahraga itu sendiri, sponsor membuat suatu tim dapat bertahan dan tetap eksis di 
dunia olahraga, dana dari sponsor digunakan sebuah tim untuk kelangsungan hidup tim seperti 
dalam meningkatkan kualitas tim dan meningkatkan fungsionalitas manajemen staf seperti 
membayar gaji pelatih tim dan dalam berbagai aspek lainnya dari tim (Chen & Zhang, 2011). Bagi 
sponsor, ini jelas jadi keuntungan tersendiri sebagai bentuk promosi karena logo mereka dapat 
disaksikan oleh puluhan ribu bahkan jutaan pasang mata penggemar yang menyaksikan klub idola 
mereka bertanding. Ini tentunya akan meningkatkan value sponsor di mata publik (Kurniawan, 
2017), nilai sponsorship pada bidang olahraga memiliki nilai yang sangat tinggi (Swaras, 2016) 
sehingga bagaimana efektivitas dari aktifitas sponsor ini perlu diukur. 

Pada penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui peran team loyalty pada reaksi terhadap team 
sponsor. Dengan mengeksplorasi pengaruh antara kesetiaan (team loyalty) yang terdiri dari 
behavioural loyaltydan attitudinal loyalty dengan sponsorship awareness, attitude toward sponsor 
dan purchase intention. Penelitian ini merujuk pada penelitian dari Biscaia,2013 sebagai kerangka 
kerja (frame work) untuk menerapkan studi serupa atau studi replikasi. 

2. LANDASAN TEORI 

Sponsorship 

Sponsorship adalah investasi dalam bentuk tunai atau barang dalam suatu kegiatan, sebagai 
imbalan untuk akses ke potensi komersial yang dapat dieksploitasi terkait dengan suatu kegiatan 
kegiatan (Biscaia et al., 2013), Selanjutnya sponsorship lebih detil dengan menghubungkannya 
dengan proses komunikasi dan tujuannya, yaitu sponsorship yang merupakan bagian dari 
communications tools dimana perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk keuangan kepada 
suatu kegiatan olahraga, musik, sosial, dan lainnya agar kegiatan tersebut dapat menjalankan 
aktivitasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan perusahaan akan memperoleh 
keuntungan berupa awareness dan image dari konsumennya. (D’Astous, 1995) 

Team Loyalty 

Team loyalty merujuk pada literatur consumer loyalty yang berarti perilaku menguntungkan serta 
pembelian yang secara konsisten pada suatu brand (Biscaia et al., 2013). Dalam (Biscaia et al., 
2013) yang mengutip oliver,1997 loyalitas merupakan suatu komitmen yang dipegang kuat untuk 
membeli kembali atau (rebuy) atau loyalitas yang terus menerus pada suatu produk. Pada konteks 
olahraga, loyalitas suporter merupakan bentuk koneksi psikologis ke sebuah tim yang 
menimbulkan perilaku (behavioral) dan sikap (attitude) positif terhadap tim yang konsisten (Biscaia 
et al., 2013). 

Attitudinal Loyalty  

Sikap kesetiaan (attitudinal loyalty) dalam konteks olahraga didefinisikan sebagai sikap preferensi 
dan berkomitmen yang ditunjukkan oleh penggemar atau suporter terhadap sebuah tim (Doyle, 
Filo, McDonald, & Funk, 2013). Para penggemar atau suporter menunjukkan komitmen psikologis 
yang tinggi jika mereka merasakan keterikatan batin yang mendalam terhadap tim favorit mereka 
(Bauer et al., 2008). Attitudinal loyalty terkait dengan niatan untuk mengadiri pertandingan yang 
akan datang, merekomendasi kepada orang lain untuk menghadiri pertandingan yang akan 
datang, serta niatan membeli dan merekomendasikan  merchandise tim (Biscaia et al., 2013; 
Kaynak, Salman, & Tatoglu, 2008) 

H1:  Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap behavioral loyalty. 

H2a :Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap sponsorship awareness. 

Pengaruh Team Loyalty, Sponsor Awareness..., Lisa Faradila, Ma.-Ibs, 2018



3 
 

H3a : Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude toward sponsor. 

H4a :Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention. 

Behavioural Loyalty 

Behavioral loyalty, adalah perilaku pembelian aktual atau yang sebenarnya terhadap tim (Biscaia 
et al., 2013), yang dimana pembelian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh suporter (Doyle 
et al., 2013), yaitu seperti membeli produk yang sama seperti sebelumnya, perilaku dapat 
mencakup seberapa sering suporter menghadiri atau melihat pertandingan tim sepanjang musim, 
pembelian merchandise tim, lamanya mereka telah menjadi suporter untuk sebuah tim, sebagai 
contoh suportermembeli jersey official yang terdapat logo tim dan logo sponsor tim favoritnya 
(Martinez & Janney, 2015) dengan demikian pada penelitian ini behavioral loyalty didefinisikan 
sebagai perilaku pembelian yangsebelumnya  telah dilakukan oleh suporter terhadap tim. 

H2b :behavioral loyalty memiliki pengruh positif terhadap sponsor awareness  supporter klub 
Persija Jakarta. 

H3b :Behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward sponsor supporter klub 
Persija Jakarta. 

H4b :Behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention suporter klub Persija 
Jakarta 

 

Sponsorship Awareness 

Kesadaran sponsor secara luas digunakan sebagai pengukuran efektivitas sponsor (Biscaia et al., 
2013). Konsep kesadaran sponsor (sponsor awareness) mengacu pada kemampuan konsumen 
untuk mengidentifikasi sponsor suatu kegiatan. 

Sponsor awareness dinilai penting karena sebagai pertanda paling awal bahwa aktifitas 
sponsorship yang dilakukan berjalan efektif, karena untuk menjadi efektif dengan target audience, 
sponsor harus terlebih dahulu diketahui dan dikenal keberadaanya sebagai sponsor sebuah tim 
atau sebuah acara.(Biscaia et al., 2013). Artinya, jika awareness tidak tercapai, sponsor sulit 
memenuhi tujuan berikutnya. 

H5 : Sponsorship awareness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward sponsor suporter 
klub persija Jakarta 

H6 :Sponsorship awareness memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention suporter Persija 
Jakarta 

Attitude Toward Sponsor  

Suatu sikap dapat didefinisikan sebagai evaluasi keseluruhan dari suatu objek (Dees et al., 2008). 
Sikap terhadap sponsor (attitude toward sponsor) dapat didefinisikan sebagai evaluasi 
keseluruhan konsumen dari suatu organisasi yang mensponsori suatu acara (Dees et al., 2008), 
sikap umumnya mengacu pada seberapa menguntungkan atau tidak menguntungkan atau positif / 
negatif suatu objek dilihat. 

H7 :  Attitude toward sponsorship memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention suporter 
persija jakarta. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: : (Biscaia et al., 2013) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Pemilihan objek dalam penelitian ini didasarkan pada perkembangan industri sepakbola di 
Indonesia yang semakin maju dan modern. Suporter klub Persija Jakarta yaitu The Jakmania 
menjadi objek pada penelitian ini dimana The Jakmania merupakan salah satu basis suporter 
terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 21.000.000 anggota di seluruh 
Indonesia bahkan asia yang terdiri dari 56 koordinator wilayah (korwil) yang tersebar di seluruh 
Indonesia dan 80.000 diantaranya berdomisili di jabodetabek (risma, 2015) 

Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Tujuan utama dari penelitian descriptive yaitu 
untuk mendeskripsikan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan jenis 
penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana metodologi riset yang digunakan berupa 
kuantifikasi data dan akan diukur menggunakan penerapan analisis statistik tertentu. Karakteristik 
penelitian ini adalah cross sectional design, yaitu jenis rancangan riset yang terdiri dari 
pengumpulan informasi dari elemen populasi yang dilakukan hanya dalam satu kali (Malhotra, 
2010; Rangkuti, 2013).  
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Measurement Scale

BL 1 : Saya sering menyaksikan pertandingan 
persija Jakarta secara langsung di stadion

BL 2 : Saya telah membeli banyak merchandise 
yang terkait dengan persija Jakarta.

(Tachis & Tzetzis, 2015)

PI 3 : aktifitas sponsorhip Specs kepada persija 
Jakarta membuat saya ingin membeli produk dari 

(Biscaia et al., 2013)

Likert 1-7

Sponsor 

Awareness (SA)

Konsep kesadaran sponsor 
(sponsorship awareness) 

mengacu pada kemampuan 
konsumen  untuk 

mengidentifikasi perusahaan 
ataupun merek yang menjadi 

sponsor. (Biscaia et al., 
2013)

Likert 1-7

SA 1 : saya mengetahui bahwa specs adalah 
sponsor dari persija Jakarta
SA 2 : Saya dapat mengingat dengan cepat 
bahwa specs adalah sponsor dari persija Jakarta

ATS 4 : Perusahaan specs yang mensponsori 
persija Jakarta adalah perusahaan yang 
profesional. (Dees et al., 2008)

Sikap terhadap sponsor 
(attitude toward sponsor) 

dapat didefinisikan sebagai 
evaluasi keseluruhan 
konsumen dari suatu 

organisasi atau merek yang 
mensponsori suatu acara 

(Dees et al., 2008)

Attitude toward 

sponsor (ATS)

Purchase intention  mengacu 
pada rencana seseorang 

yang secara sadar 
mengerahkan upaya untuk 

membeli sebuah produk dari 
suatu brand (Biscaia et al., 

2013)

Purchase 

intention (PI)

PI 1 : Saya akan membeli perlengkapan olahraga 
dari specs
PI 2 : ketika saya perlu peralatan olahraga, saya 
akan mempertimbangkan untuk membeli produk 

ATS 3 : Saya memiliki pandangan yang positif 
tentang perusahaan yang mensponsori persija 
jakarta.

Likert 1-7

ATS 1 : Perusahaan specs yang mensponsori tim 
persija Jakarta adalah perusahaan yang sukses
ATS 2 :  Perusahaan specs yang mensponsori 
persija Jakarta memiliki produk yang berkualitas

Behavioral 

Loyalty (BL)

BL 3 : Saya sering mengikuti gathering dan 
diskusi tentang persija Jakarta

SA 3 : Saya mengetahui bahwa logo sponsor 
yang terdapat di jersey dan perlengkapan 
olahraga tim persija Jakarta adalah logo specs. 
(Tachis & Tzetzis, 2015)

AL 2 : saya akan merekomendasikan orang lain 
untuk menghadiri pertandiingan Persija Jakarta
AL 3 : saya berniat untuk membeli produk official 
dari persija Jakarta.
AL 4 : saya akan menyaksikan pertandingan 
persija Jakarta terlepas dari tim inti atau tim lapis 
dua yang dimainkan.
AL 5 : Saya akan membela persija Jakarta 
dimanapun, secara terang-terangan meskipun itu 
menimbulkan kontroversi.
AL 6 : kesetiaan saya tidak akan pernah beralih 
meskipun, teman dekat saya adalah fans dari tim 
lain.

Attitudinal 

Loyalty (AL)

Didefinisikan sebagai sikap 
preferensi dan berkomitmen 

yang ditunjukkan oleh 
penggemar atau suporter 

terhadap sebuah tim 
(Biscaia,2013)

Behavioral loyalty , adalah 
perilaku pembelian aktual 

atau yang sebenarnya 
terhadap produk yang 
berkaitan dengan tim 

behavioral loyalty 
didefinisikan sebagai perilaku 
yang sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh suporter 
terhadap tim.

AL 1 : saya berniat untuk menghadiri pertandingan 
Persija Jakarta yang akan datang.

Likert 1-7

Likert 1-7
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Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam dilakukannya penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah metode 
Structural Equation Modeling (SEM). SEM sendiri merupakan pengaplikasian statistik yang 
penggunaanya terus meningkat setiap tahunnya. Aplikasi yang akan peneliti gunakan untuk 
melakukan pengolahan data serta analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 21. Dalam 
menggunakan metode SEM, langkah-langkah utama yang harus dilakukan yaitu, Spesifikasi 
Model/Spesification Model, Identifikasi/Identification, Estimasi/Estimation, dan Uji 
Kecocokan/Testing Fit.  Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas 
terhadap 30 responden dengan menggunakan IBM SPSS 23. Selanjutnya pengujian validitas dan 
reliabilitas terhadap 100 responden dengan menggunakan IBM SPSS AMOS 21. Apabila sudah 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian 
hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat yang ada dalam model secara 
keseluruhan (Hair et al., 2010).  

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 100 responden. Seluruh responden merupakan 
supporter persija Jakarta atau the jakmania yang aktif,Mayoritas responden adalah pria dengan 
dalam rentang umur 21-25 tahun, berstatus pelajar/ mahasiswa, dan memiliki pendidikan terakhir 
S1 serta rata-rata pengeluaran perbulan Rp.1.000.000 – Rp 3.000.000. 

 

Tabel 4.1 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 209 
Number of distinct parameters to be estimated 67 

Degrees of freedom (253 - 48) 142 
 

Tabel 4.1 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of Freedom. Berdasarkan 
tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan kategori model dari data yang ada. Data tersebut memiliki 
hasil Degree of Freedom (DF>0) sehingga data termasuk dalam kategori over-identified dan 
positif. Setelah mengetahui hasil analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya diperlukan 
pengujian kembali terhadap uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang 
didapatkan. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS 21, 
selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian terhadap model.  

 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 3.177 Good Fit 
CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.846 Marginal fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.148 Poor Fit 
 

Tabel 4.2, menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model good fit karena indeks 
memiliki cut of value sebesar 3.177 karna nilai tersebut kurang dari standar yang diisyaratkan ≤ 
5.0. Indeks CFI dan RMSEA memiliki evalusai model Poor Fit, kedua nilai indeks tersebut berada 
dibawah dan berada diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks CFI memiliki nilai sebesar 
0.846 lebih rendah dari standar yang diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. Sedangkan untuk indeks RMSEA 
memiliki cut of value sebesar 0.148 lebih besar dari standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. Jika 
ada satu atau lebih parameter yang telah fit, maka model dinyatakan fit (Hair et al, 2018). 
Sehingga model pada penelitian ini dinyatakan fit dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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Tabel 4.3 Output Regression Weights 

Hipotesis  Path  Estimasi  P  Kesimpulan 

1 BL← AL 0.78 ***  Didukung data 

2a SA←AL  -0.34 0.875 Tidak didukung 
data 

2b SA← BL 0.606 0.023 Didukung data 
3a ATS ←AL -0.483 0.029 Didukung data 

3b ATS← BL -0.993 0.172 Tidak didukung 
data 

4a PI ← AL 0.884 0.003 Didukung data 
4b PI ← BL 2.367 0.039 Didukung data 

5 ATS ← 
SA 0.527 ***  Didukung data 

6 PI ← SA -0.13 0.968  tidak didukung 
data 

7 PI ← ATS 0.113 0.015 Didukung data 
 

Berdasarkan hasil analisis data pada subbab sebelumnya, hasil pengujian masing-masing 
hipotesis akan dibahas sebagai berikut:  

Pengaruh attitudinal loyalty terhadap behavioral loyalty. 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa attitudinal loyalty terbukti berpengaruh 
positif terhadap behavioral loyalty. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang juga 
menyimpulkan bahwa attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap behavioral loyalty 
(Biscaia, Correia, Rosado, Ross, & Maroco, 2013) yang dimana semakin kuat komitmen the 
jakmania kepada persija jakarta mereka akan sering membeli semua yang berhubungan dengan 
persija jakarta seperti tiket meonton  pertandingan ,merchandise, atau yang lainnya. Menurut  
(Dees, Bennett, & Villegas, 2008) Penggemar yang memiliki komitmen kuat kepada tim akan lebih 
sering membeli official product dari tim seperti merchandise, jersey atau yang lainnya (Dees et al., 
2008)  

Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat komitmen the jakmania kepada persija Jakarta akan 
semakin mempengaruhi perilaku loyal terhadap persija Jakarta. 

Pengaruh attitudinal loyalty terhadap sponsor awareness 

Tthe jakmania yang memiliki sikap loyalitas atau kesetiaan yang kuat dengan persija Jakarta ketika 
persija meraih kemenangan,ataupun kekalahan suporter lebih mungkin teralihkan perhatiannya 
dari pesan sponsor, mereka fokus kepada hasil yang diraih oleh persija sehingga mereka memiliki 
identifikasi sponsor yang rendah.  Ini mendukung pendapat dari (Biscaia et al., 2013; Tachis & 
Tzetzis, 2015) suporter yang memiliki sikap loyalitas yang tinggi kepada timnya yang sukses, 
penggemar lebih mungkin teralihkan perhatiannya dari pesan para sponsor dan dengan demikian 
mereka memiliki tingkat identifikasi sponsor yang lebih rendah. 

Pengaruh behavioral loyalty terhadap sponsor awareness 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa behavioral loyalty terbukti berpengaruh 
positif terhadap sponsor awareness. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 
juga menyimpulkan bahwa behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap sponsor 
awareness (Biscaia et al., 2013) yang dimana the jakmania yang sering menyaksikan 
pertandingan secara langsung di lapangan akan lebih terekspos dengan sponsor sehingga 
memiliki tingkat identifikasi sponsor yang tinggi. 
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Pengaruh attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsorship 

Menurut biscaia bahwa keterikatan suporter kepada tim yang tinggi, membuat suporter lebih 
sensitif terhadap kehadiran sponsor dan aktifitas yang dilakukan sponsor, dalam penelitian ini the 
jakmania memiliki tingkat attitudinal loyalty yang tinggi dan the jakmania menyadari bahwa sponsor 
adalah sebuah aktifitas komersil yang dilakukan untuk menaikan keuntungan pihak yang 
melakukan aktifitas sponsor dan aktifitas sponsorship yang dilakukan bukan murni bantuan untuk 
persija, namun ini merupakan perilaku simbiosis mutualisme dimana diperlukan timbal balik persija 
kepada specs , sehinga semakin tinggi attitudinal loyalty maka attitude toward sponsor rendah 
(Biscaia et al., 2013; Tachis & Tzetzis, 2015). 

Pengaruh behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsor 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa behavioral loyalty tidak berpengaruh 
positif terhadap attitude toward sponsor. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya 
yang juga menyimpulkan bahwa behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 
toward sponsor  (Biscaia et al., 2013)specs yang menjadi sponsor dari Persija Jakarta  juga 
bekerja sama dengan tim sepakbola lainnya yang juga bersaing dengan Persija Jakarta seperti 
Arema FC serta Persipura Jayapuraini mungkin menunjukkan bahwa jika komitmen sponsor 
dengan tim tampaknya tidak kredibel dimata konsumen makan sikap terhadap sponsor mungkin 
tidak dipengaruhi. 

Pengaruh attitudinal loyalty terhadap purchase intention 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa attitudinal loyalty terbukti berpengaruh 
positif terhadap purchase intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 
juga menyimpulkan bahwa behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 
(Biscaia et al., 2013).mendukung dari hasil penelitian sebelumnya bahwa penggemar yang 
memiliki keterikatan yang kuat dengan tim cenderung membeli produk dari sponsor, the jakmania 
merasa bahwa tugas merekalah untuk membeli produk sponsor yaitu specs sebagai rasa atau 
ucapan terimakasih kepada specs karena telah mendukung tim favorit mereka yaitu persija 
Jakarta, sehingga attitudinal loyalty mempengaruhi purchase intention. 

Pengaruh behavioral loyalty terhadap purchase intention 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa behavioral loyalty terbukti berpengaruh 
positif terhadap purchase intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 
juga menyimpulkan bahwa behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 
(Biscaia et al., 2013) suporter persija Jakarta mereka cukup sering menonton pertandingan secara 
langsung di stadion, menonton di stadion biasanya menggunakan jersey pemain Persija Jakarta 
yang merupakan produk dari specs sehingga tercipta purchase intention dari suporter yang sering 
menyaksikan pertandingan secara langsung,  dan specs juga memilki kategori produk yang tidak 
mahal, sehingga the jakmania memiliki intensitas yang tinggi dalam keinginan untuk membeli 
produk specs, menurut biscaia harga dari sebuah produk adalah faktor penting untuk melihat 
tanggapan suporter kepada sponsor dari tim.  

Pengaruh sponsor awareness terhadap attitude toward sponsor 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sponsor awareness terbukti 
berpengaruh positif terhadap attitude toward sponsorship. Hasil tersebut mengkonfirmasi 
penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa sponsor awareness memiliki pengaruh 
positif terhadap attitude toward sponsorship (Biscaia et al., 2013) efek yang dipicu melalui 
pemaparan sponsor akan mendukung sikap penggemar terhadap merek yang mensponsori, 
melihat sebuah kesetiaan sponsor yang mensponsori tim mereka tahun demi tahun memperkuat 
kesan hubungan product & team dalam ingatan konsumen. 

Pengaruh sponsor awareness terhadap purchase intention 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sponsor awareness tidak berpengaruh 
positif terhadap purchase intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 
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juga menyimpulkan bahwa attitudinal loualty tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 
toward sponsor  (Biscaia et al., 2013)Penjelasan akan hasil ini adalah bahwa sponsor awareness  
yang dimiliki oleh the jakmania tidak mempengaruhi purchase intention secara langsung atau 
direct namun secara indirect melalui attitude toward sponsorship menurut (Biscaia et al., 2013; 
Yang, Sparks, & Li, 2008) suporter mungkin aware terhadap sponsor namunniat mereka untuk 
membeliproduk sponsor hanya akan meningkat jika mereka membangun dan memiliki sikap yang 
baik terhadap para sponsor itu. Fakta ini dibuktikan oleh tidak signifikannya hasil dari olah data 
pada penelitian ini 

Pengaruh attitude toward sponsor terhadap purchase intention 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa attitude toward sponsor terbukti 
berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi penelitian 
sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa attitude toward sponsor memiliki pengaruh positif 
terhadap purchase intention (Biscaia et al., 2013) sikap positif the jakmania terhadap sponsor 
menaikan  intensitas mereka untuk membeli produk specs sebagai ponsor ,sikap ini biasanya 
muncul karena pengalaman yang pernah dirasakan sendiri the jakmania, seperti mereka telah 
mengetahui bahwa produk specs adalah produk yang berkualitas , sehingga menciptakan niat beli 
produk specs, oleh penelitian sebelumnya menyatakan bahwa attitude toward sponsor adalah 
prediktor utama dalam purchase intention produk dari sponsor, dan bahwa sikap terhadap sponsor 
lebih berarti dibandingkan sekedar awareness dalam memprediksi penjualan, (Biscaia et al., 2013; 
Ko, Kim, Claussen, & Kim, 2008) fakta bahwa the jakmania memiliki sikap positif terhadap sponsor 
adalah 5.61 dari skala 7. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Peniliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang telah 
dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan variabel team 
loyalty, sponsor awareness, attitude toward sponsoryang berdampak pada purchase intention. 
Hasilanalisis dengan menggunakan SEM dengan memberikan hasil dimana 6 hipotesis 
berpengaruh positif. Penelitian terhadap The Jakmania yang berdomisili di Jakarta dalam 
pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:1.Attitudinal loyalty terbukti 
berpengaruh positif terhadap behavioral loyalty2)behavioral loyalty memiliki pengaruh positif 
terhadap sponsor awareness.3)sponsor awareness memiliki pengaruh positif terhadap attitude 
toward sponsorship 4) attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 5) 
behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 6) attitude toward 
sponsorship memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention dalam penelitian ini 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Restoran Sate Taichan Goreng, Tebet sebagai 
berikut: 

1. Untuk manajemen Specs 
a. Specs perlu bekerja secara aktif untuk menunjukan komitmen mereka dengan 

Persija Jakarta, sedangkan Persija sendiri juga perlu menjelaskan betapa 
pentingnya kehadiran sponsor bagi perjalanan Persija, karena suporter yang yakin 
dan percaya bahwa dengan adanya specs sebagai sponsor Persija dapat 
membantu Persija dalam pengeluaran biaya untuk operasional dapat menimbulkan 
sikap positif suporter terhadap sponsor. 

b. Agar specs dapat mempertahankan dan memperluas kemampuan  identifikasi 
sposnor the jakmania terhadap specs sebagai sponsor maka specs perlu bekerja 
secara aktif, menurut (Biscaia et al., 2013) perlu dilakukan pemaparan secara 
berulang-ulang agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap sponsor, specs 
sepertinya harus menambah aktifitas iklan dan promosinya dengan persija , selain 
menggunakan iklan melalui televisi dan iklan di dalam lapangan karena aktifitas 
iklan yang seperti itu kemungkinan akan mudah hilang dalam ingatan audience 
setelah meninggalkan lapangan, specs dapat mencoba memasang logo mereka 
pada setiap unggahan instagram dari akun resmi persija dan akun resmi the 
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jakmania,sehingga setiap kali akun persija dan akun the jakmania mengunggah di 
instagram maka para followers yang dimana adalah the jakmania akan melihat logo 
specs, sehingga semakin sering akun resmi tersebut mengunggah maka akan 
semakin sering followers akan melihat logo specs yang akan menghasilkan 
identifikasi sponsor yang tinggi. Specs juga dapat melakukan kegiatan dilapangan 
yang dapat membuat suporter dilapangan menjadi aware terhadap sponsor seperti 
ketika pertandingan memasuki jeda babak kedua specs dapat melakukan kegiatan 
promosi atau membagikan informasi tentang specs dilapangan, atau games 
dengan para suporter. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 
a.  Peneliti selanjutnya menggunakan penelitian yang serupa tapi ada baiknya 

mengganti objek penelitian untuk melihat apakah hasil pada objek yang berbeda 
memiliki perbedaan yang lebih baik. Objek penelitian yang berbeda itu bisa berupa 
mengganti objek suporternya. 

b. Menambah jumlah sponsor yang diteliti,dalam suatu klub sepakbola tentunya 
memiliki lebih dari satu sponsorsehingga peneliti dapat membandingkan reaksi 
penggemar pada tiap sponsor yang mensponsori satu klub yang sama. 
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