
PENGARUH TEAM LOYALTY, SPONSOR AWARENESS, ATTITUDE 

TOWARD SPONSORSHIP TERHADAP PURCHASE INTENTION STUDI 

PADA SUPORTER THE JAKMANIA 

 

 

Oleh : 

LISA FARADILA 

20141111097 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2018 

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



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org


v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat serta 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

team loyalty, sponsor awareness,attitude toward sponsorship terhadap purchase 

intention, studi pada suporter the jakmania” ini.Penulisan skripsi ini menjadi salah 

satu dari syarat unutk menyelesaikan studi S1 dan juga guna memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi. Skripsi ini dapat selesai karena adanya bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, sejak awal penentuan konsep hingga dapat diselesaikannya skripsi 

ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ayah dan Mama yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moril maupun 

materil, motivasi, menanamkan kejujuran, dan senantiasa selalu mendoakan 

penulis hingga berada di titik ini. 

2. Ketua STIE Indonesia Banking School Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, S.E., 

M.A., 

3. Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE Indonesia Banking School Bapak Dr. 

Sparta Ak., M.E., CA, 

4. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum STIE Indonesia Banking School 

Bapak Khairil Anwar SE. M.S.M, 

5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIE Indonesia Banking School Bapak 

Mahirsyah Emil Akbar, Ir., M.B.A., 

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



vi 

 

6. Kepala Program Studi Manajemen STIE Indonesia Banking School Ibu Dr. Ossi 

Ferli S.E.,S.T.,M.E. 

7. Ibu Santi Rimadias, Sp., Msi. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

mengerahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta 

mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini,  

8. Bapak Fajar Hertingkir, S.E.,M.Sc., dan Bapak Edy Komara, S.E.,M.M. selaku 

Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan guna menyempurnakan 

skripsi ini, 

9. Dosen Pembimbing Akademik penulis Bapak Zulfison dan Bapak Rama  yang 

memberikan masukan dan motivasi dari masa awal hingga akhir perkuliahan di 

STIE Indonesia Banking School, 

10. Seluruh dosen STIE Indonesia Banking School atas motivasi untuk memegang 

teguh integritas, ilmu, dan skill yang diberikan selama penulis berkuliah, 

11. Seluruh jajaran staff dan karyawan STIE Indonesia Banking School, 

12. Adik penulis Nadia Faradilla, Sepupu tersayang Ayu Setia Mauliddina S.psi, Ayu 

Setia Mauliddini S.E. seluruh keluarga besar H. Abdul Rozak Temon dan Hj. 

Sawiyah yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan hiburan kepada penulis 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini,  

13. Safitri Afifah,Shafira Ratna Putri, Muhammad Holid, GARUDA diantaranya 

Yosefa Chintya A.md, Vanessa Yovita Nauli S.H. , Ruth Evelyn Eklesia A.md 

Putri Leri Mariyati A.md, Nabilla Ahda S.H.int yang selalu memberi semangat 

dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, 

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



vii 

 

14. Hyo, Chelsea, Bravo,Messi kucing – kucing yang selalu menemani begadang saat 

mengerjakan skripsi, memberikan ketenangan disaat skripsi saya mengahadapi 

problem, semoga kalian sehat terus,aku sayang kalian. 

15. Muhammad Triya Rizky, terimakasih atas segala kesabaran dan bantuannya. 

16. Senior IBS yang kantornya di Mula-Mula Izzat,Paulus,Damon,Farhan, Adi 

Sumardi , Venna,Hanifah , Boogie. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis mengharapkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penelitian ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi banyak pihak 

termasuk pada dunia pendidikan dan dunia marketing. 

 

Jakarta, 10 Oktober 2018 

 

 

                 Lisa Faradila 

 

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



viii 

 

 

DAFTAR ISI 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI…………………………...…... iii 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……………...….. iv 

KATA PENGANTAR…………………………………………………………....v 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………   ..viii 

DAFTAR TABEL……………………………………………….   ………...…..xiii 

DAFTAR GAMBAR…………………………………………….…...…...…….xiv 

ABSTRAK………………………………..……………………………………..xiii 

ABSTRACT……………..………………………………………………………....………xv 

BAB I…………………………………….……………….…………….....……...1 

PENDAHULUAN……………………….………………..…………..………….1 

    1.1. Latar Belakang………………... …………………………..…..…...……1 

1.2. Ruang Lingkup  Masalah………………………………………………...8 

1.3. Identifikasi masalah……………………………………………….……. 9 

1.4. Perumusan Masalah…..……………………………….…………...…...10 

1.5. Tujuan Penelitian……………………………………………………... 11 

1.6. Manfaat Penelitian……………………………………………………..12 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi …………………………………………13 

BAB II ………………………………………………………………………....15 

LANDASAN TEORI……………………………………………………….…15 

2.1. Tinjauan Pustaka………………………………………………………15 

2.1.1.Bauran Pemasaran………………………….……………………….15 

2.1.2.Komunikasi Pemasaran ( Marketing Communications)…….......… 16 

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



ix 

 

2.2.Sponsorship………………………………………………………………21 

2.2.1.Sport Sponsorship ( Sponsor Olahraga)……………………………22 

2.3.Team Loyalty…………………………………………………….………24 

2.3.1.Attitudinal Loyalty……………………………………………..…….26 

2.3.2.Behavioral Loyalty…………………………………………….…….28 

2.3.3.The Relationship of Attitudinal and Behavioural Loyalty……….….28 

2.3.4.Outcomes of Loyalty………………………………………………...29 

2.4.Sponsorship Awareness  ( Kesadaran Sponsor )…………………….…...30 

2.5.Attitude Toward Sponsor ( Sikap Terhadap Sponsor )…………………..31 

2.6.Purchase Intention……………………………………………………….32 

2.7.Penelitian Terdahulu……………………………………………………..32 

2.8.Pengembangan Hipotesis………………………………………………...34 

2.8.1.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap behavioral loyalty…………...34 

2.8.2.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap sponsorship awareness………35 

2.8.3.Pengaruh behavioral loyalty terhadap sponsorship awareness……...36 

2.8.4.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsor……..36 

2.8.5.Pengaruh behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsor…….37 

2.8.6.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap purchase intention…………..37 

2.8.7.Pengaruh behavioral loyalty terhadap purchase intention………….38 

2.8.8.Pengaruh sponsorship awareness terhadap attitude toward sponsor..38 

2.8.9.Pengaruh sponsorship awareness terhadap purchase intention……..39 

2.8.10.Pengaruh attitude toward sponsor terhadap purchase intention…...40 

2.9.Rerangka Pemikiran……………………………………………………..41 

2.10.Hipotesis……………………………………………………………….42 

BAB III……………………………………………………………….……..45  

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



x 

 

METODOLOGI PENELITIAN………………..…………………………...45 

3.1.Objek Penelitian………………………………………………………...45 

3.2.Jenis dan Desain Penelitian……………………………………………..45 

3.3.Jenis dan Sumber Data………………………………………………….46 

3.4.Populasi dan Sampel……………………………………………...…….47 

3.5.Operasional Variabel……………………………………………………49 

3.6.Metode Pengolahan Data………………………………………………..53 

3.6.1.Spesifikasi Model……………………………………………..……..56 

3.6.2.Identifikasi………………….……………………………………….58 

3.6.3.Estimasi……………….……………………………………………..59 

 3.6.4.Uji kecocokan (testing fit)…………………………….…………….60 

3.6.4.1.Kecocokan model pengukuran……………………....…………....60 

3.6.4.2.Kecocokan Model Keseluruhan…………………………………..60 

3.7.Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-trest)………………………………...62 

3.7.1.Uji Validitas (Pre-test)…………….…………..………………......…62 

3.7.2.Uji Reliabilitas (Pre-Test)…………………….……………………...64 

BAB IV……………………………………………………………………..65 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN…………………………………….…..65 

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………………….65 

4.1.1.Visi Misi The Jakmania………………………………………….…65 

4.2.Uji Validitas dan Reliabilitas…………………………………………...65 

4.2.1.Hasil Uji Validitas(pre-test)………………………………………..66 

4.2.2.Hasil Uji Reliable (pre-test)………………………………………..66 

4.3.Profil Responden……………………………………………………….68 

4.3.1.Jenis Kelamin Responden………………………………………….69 

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



xi 

 

4.3.2.Jenis Pekerjaan Responden………………………………………...70 

4.3.3.Pendidikan Responden……………………………………….…….71 

4.3.4.Usia Responden…………………….………………………………72 

4.3.5.Rata-rata Pengeluaran Per bulan Responden……………………....73 

4.4.Hasil Analisis Data……………………………………………………..74 

4.4.1.Spesifikasi Model………………….……………………………….74 

4.4.2.Identifikasi…………………….……………………………….…...74 

4.4.3.Uji Model Pengukuran……………………………………………..75 

4.4.3.1.Uji Validitas dan Uji Realibilitas………………………………...75 

4.4.4.Estimasi…………………………………………………………….77 

4.4.4.1.Sample Size ……………………………………………….……...77 

4.4.5.Uji Model Keseluruhan…………………………………………….78 

4.4.5.1.Pengukuran Goodness of Fit (GOF)………………………….…..78 

4.4.5.2.Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model………….….79 

4.5.Pembahasan……………………………………………………….…….83 

4.5.1.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap behavioral loyalty……….….83 

4.5.2.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap sponsor awareness……….…84 

4.5.3.Pengaruh behavioral loyalty terhadap sponsor awareness…………85 

4.5.4.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsorship..85 

4.5.5.Pengaruh behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsorship..86 

4.5.6.Pengaruh attitudinal loyalty terhadap purchase intention……….…86 

4.5.7.Pengaruh behavioral loyalty terhadap purchase intention………... 87 

4.5.8.Pengaruh sponsor awareness terhadap attitude toward sponsorship.87 

4.5.9.Pengaruh sponsor awareness terhadap purchase intention………...88 

4.5.10.Pengaruh attitude toward sponsor terhadap purchase intention….88 

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



xii 

 

4.6.Model Pembahasan……………………………………………….….…90 

4.7 Implikasi Manajerial……………………………………………………90 

BAB V………………………………………………………………….…..104 

PENUTUP………………………………………………………………….104 

5.1. Kesimpulan………………………………………………………...105 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjut ……………..106 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..1 08 

LAMPIRAN……………………………………………………………….111 

 

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



 
 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 ………………………………………………………………… 33 

Tabel 3.1 ………………………………………………………………… 50 

Tabel 3.2 ………………………………………………………………… 62 

Tabel 3.4 ………………………………………………………………… 63 

Tabel 4.1 ………………………………………………………………… 66 

Tabel 4. 2 …………………………………………………………………68 

Tabel 4. 3 …………………………………………………………………75 

Tabel 4. 4 …………………………………………………………………76 

Tabel 4.5 ………………………………………………………………….78 

Tabel 4. 6 …………………………………………………………………80 

Tabel  4.7 …………………………………………………………………90 

Tabel  4.8 …………………………………………………………………92 

Tabel  4.9 …………………………………………………………………93 

Tabel  4.10 …………………………………………….………………….95 

Tabel 4.11 ………………………………………………….…….……….96 

Tabel 4.12…………………………………………………….….………..98 

Tabel  4.13 …………………………………………………..……………99 

 

 

 

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



 
 

xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1………………………………………………………………… 42 

Gambar 3.1………………………………………………………………….57 

Gambar 4. 1…………………………………………………………………69 

Gambar 4. 2…………………………………………………………………70 

Gambar 4. 3…………………………………………………………………71 

Gambar 4. 4…………………………………………………………………72 

Gambar 4. 5…………………………………………………………………73 

 

 

 

 

 

 

 

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



xv 

 

ABSTRAK 

Olahraga sepakbola merupakan olahraga yang paling banyak menarik 

perhatian masyarakat, nilai sponsorship pada bidang olahraga sepakbola 

memiliki nominal yang tidak sedikit sehingga bagaimana efektivitas dari 

aktifitas sponsor ini perlu untuk 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 loyalty dan attitudinal loyalty dengan sponsorship awareness, 

attitude toward sponsor dan purchase intention. 

Penelitian ini dilakukan dengan desain deskriptif eksplanatori, 

menggunakan data survei yang dihimpun dari 100 orang sampel suporter the 

jakmania. Analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui pendekatan 

Structural Equation Modeling (SEM).  

Hasil pengujian empiris pada penelitian ini mengindikasikan adanya 

pengaruh aspek team loyalty, attitude toward sponsor terhadap purchase 

intention produk specs, attitudinal loyalty memiliki pengaruh terhadap 

behavioral loyalty , behavioral loyalty memiliki pengaruh terhadap sponsor 

awareness, attitudinal loyalty memiliki pengaruh pada attitude toward sponsor 

Sementara itu dugaan peran attitudinal loyalty pada sponsor awareness, 

behavioral loyalty pada attitude toward sponsor, sponsor awareness pada 

purchase intention tidak terbukti pada penelitian ini. 

Keywords : Team loyalty, Attitudinal Loyalty, Behavioral loyalty, Sponsor    

       Awareness, Attitude Toward Sponsor, Purchase Intention 
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ABSTRACT 

Football sport is the sport that attracts the most attention of the 

public, the value of sponsorship in the field of football sports has a nominal 

value so how the effectiveness of this sponsorship activity needs to be 

measured. In this study the researchers wanted to know the role of team loyalty 

in the reaction to the sponsor team. By exploring the effect of team loyalty 

which consists of behavioral loyalty and attitudinal loyalty with awareness 

sponsorship, attitude toward sponsorship and purchase intention. 

This study was conducted with an explanatory descriptive design, 

using survey data collected from 100 samples of the Jakmania supporters. 

Data analysis is done quantitatively through Structural Equation Modeling 

(SEM) approach.  

Empirical testing results in this study indicate the influence of aspects 

of team loyalty, attitude toward sponsorship of purchase intention products 

specs, attitudinal loyalty has an influence on behavioral loyalty, behavioral 

loyalty has an influence on sponsorship awareness, attitudinal loyalty has an 

influence on attitude toward sponsors. attitudinal loyalty in sponsor 

awareness, behavioral loyalty on attitude toward the sponsor, sponsor 

awareness of purchase intention is not proven in this study. 

Keywords : Team loyalty, Attitudinal Loyalty, Behavioral loyalty, Sponsor    

       Awareness, Attitude Toward Sponsor, Purchase Intention 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat antusias 

dengan olahraga, banyak masyarakatnya yang ikut berpartisipasi dalam 

menyaksikan pertandingan olahraga yang elite maupun yang merakyat salah 

satunya seperti olahraga sepak bola (Jurnalisbola.com, 2017). 

Pada pergelaran pertadingan final sepakbola Piala Presiden 2018 

antara Persija Jakarta dengan Bali United yang menempati rating televisi 

pertama se-Indonesia pada saat itu dengan rating sebesar 35,2 %  dan 

penonton di stadion Gelora Bung Karno sebanyak 68.272 orang, ini 

mencatatkan penjualan tiket terbanyak pada pergelaran piala presiden  

(Rayendra, 2018)  total penjualan tiket piala presiden selama 31 hari 

mencapai 20 miliar rupiah dengan rata-rata penjualan tiket per harinya 19.000 

tiket (Mahardika, 2018). Dan pada pertandingan level asia indonesia 

mencetak rekor dengan penonton di stadion terbanyak sepanjang sejarah AFC 

Cup yaitu sebanyak 60,157 orang penonton yang memadati stadion (Firdausy, 

2018) 
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Selain animo masyarakat yang semakin besar pada olahraga, nilai 

sponsorship pada bidang olahraga sepakbola di Indonesia juga meningkat, 

pada pergelaran Piala Presiden 2017 nilai sponsor mencapai Rp. 

43.000.000.000 (Indrawan, 2017) pada tahun selanjutnya yakni pada 2018 

nilai sponsor Piala Presiden meningkat menjadi Rp. 55.000.000.000 

(Benediktus, 2018) selain itu pada pergelaran Liga 1 Gojek-Traveloka 2017 

nilai sponsorship mencapai Rp. 180,000,000,000, jumlah ini meningkat dari 

tahun sebelumnya pada 2016 yang hanya Rp. 120,000,000,000. Jumlah 

sponsor yang meningkat menandakan bahwa sponsor percaya pada aktifitas 

sponsorship di 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 

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

nominal 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 loyalty dan attitudinal 

loyalty dengan sponsorship awareness, attitude toward sponsor dan purchase 

intention. Penelitian ini merujuk pada penelitian dari sebelumnya sebagai 

kerangka kerja (frame work) untuk menerapkan studi serupa atau studi 

replikasi. Penelitian sebelumnya menyarankan agar penelitian selanjutnya 

dapat mengkaji professional sports team lainnya diberbagai Negara karena 

akan mungkin menghasilkan hasil penelitian yang berbeda disetiap Negara 

(Biscaia et al., 2013) 

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan attitudinal loyalty 

berpengaruh positif terhadap behavioral loyalty, attitude toward sponsor dan 

purchase intention. Behavioral loyalty berpengaruh positif pada sponsorship 

awareness dan purchase intention. Sponsorship awareness berpengaruh 

positif pada attitude toward sponsor. Atiitude toward sponsor berpengaruh 

positif terhadap purchase intention.(Biscaia et al., 2013) 

Pengaruh Team Loyalty, Sponsor Awareness..., Lisa Faradila, Ma.-Ibs, 2018
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Behavioral loyalty adalah perilaku pembelian aktual yang dilakukan 

berulangkali yang artinya sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian, 

behavioural loyalty dalam penelitian ini diukur dengan jumlah kehadiran 

pada setiap pertandingan, membeli marchandise tim yang artinya behavioural 

loyalty mempengaruhi purchase intention (Biscaia et al., 2013) Semakin 

sering penggemar menghadiri pertandingan mereka akan mengenal dan 

mengingat sponsor dalam memori mereka, yang artinya behavioural loyalty 

mempengaruhi sponsor awareness (Biscaia et al., 2013; Dees, Bennett, & 

Villegas, 2008). Menjadi seorang penggemar dari sebuah tim memberikan 

kontribusi positif terhadap attitude toward sponsor, dukungan pada tim dapat 

juga ditunjukan melalui mendukung sponsor, yang berarti behavioural loyalty 

mempengaruhi attitude toward sponsor. 

 Selanjutnya attitudinal loyalty yang merupakan sikap komitmen 

penggemar kepada tim, pengukuran attitudinal loyalty pada umumnya adalah  

fan involvement dan team identification, penggemar yang highly involved 

akan sering membeli official merchandise tim yang mereka sukai, yang 

artinya attitudinal loyalty mempengaruhi behavioural loyalty (Biscaia et al., 

2013; Dees et al., 2008). 

Semakin kuat hubungan antara suporter dengan tim, semakin suporter 

merasa bahwa tugas merekalah untuk membeli produk sponsor sebagai cara 

untuk berterimakasih pada sponsor karena telah mendukung tim mereka, ini 

berarti attitudinal loyalty mempengaruhi purchase intention (Biscaia et al., 

2013; Dees et al., 2008). Seorang penggemar yang highly involved memiliki 
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pengetahuan yang lebih luas tentang tim yang mereka sukai, dan umumnya 

mereka aware mengenal atau mengetahui sponsor dari tim yang mereka 

sukai, yang berarti attitudinal loyalty mempengaruhi sponsor awareness 

(Dees et al., 2008) 

Penggemar yang memiliki sikap komitmen kepada tim 

menggambarkan sikap positif suporter terhadap sponsor tim (Biscaia et al., 

2013) Penggemar yang highly involved akan lebih sensitive dengan sikap 

sponsor yang mensponsori tim mereka, penggemar yang highly involved 

mereka akan bersikap positif ataupun negatif terhadap sponsor , jika sponsor 

dirasa mendukung dan menjadi mitra dari tim favorit sikap penggemar 

terhadap sponsor akan positif namun jika sponsor dirasa mengeksploitasi tim 

maka sikap penggemar terhadap sponsor akan negatif sehingga attitudinal 

loyalty mempengaruhi attitude toward sponsor (Tachis & Tzetzis, 2015) . 

 Sponsor awareness merupakan tahap pertama dari urutan manfaat 

sponsorhip (Biscaia et al., 2013), kegiatan sponsorhip dikatakan efektif 

apabila telah menimbulkan awareness pada audience, jika awareness tidak 

tercapai maka sponsor sulit untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dari 

kegiatan sponsorship, sponsor awareness menurut biscaia adalah komponen 

penting dalam attitude toward sponsor dan purchase intention, karena tanpa 

pengenalan merek, tidak ada efek komunikasi lain yang dapat terjadi. Karena 

untuk membuat konsumen membeli, mereka harus terlebih dahulu dibuat 

sadar akan merek tersebut. Sikap tidak bisa dibentuk, dan niat untuk membeli 

tidak bisa terjadi kecuali jika pengenalan merek telah yang artinya sponsor 
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awareness mempengaruhi attitude toward sponsor dan purchase intention 

(Biscaia et al., 2013; Sulistyorini, 2013) 

Konstruk selanjutnya adalah attitude toward sponsor yang diartikan 

sebagai perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu sponsor, sebagai wujud 

evaluasi keseluruhan kepada sponsor (Biscaia et al., 2013), perasaan ini dapat 

terbentuk dari pengalaman langsung dengan sponsor atau knowledge yang 

diketahui dari sponsor, attitude toward an object memiliki peran penting 

untuk memprediksi behavioural intention seseorang, dengan begitu attitude 

toward sponsor mempengaruhi purchase intention (Dees et al., 2008).  

Banyak penelitian tentang pemasaran olahraga yang berkaitan dengan 

sponsorship olahraga, keefektifannya dan bagaimana efektivitas tersebut 

diukur, Banyak penelitian juga telah mengeksplorasi hubungan antara 

kesetiaan (loyalty), kesadaran sponsor (sponsorship awareness), sikap 

terhadap sponsor (attitude toward sponsor) dan niat pembelian sponsor 

(sponsor purchase intention) namun penelitian tentang kesetiaan atau loyalty 

yang mencakup attitudinal loyalty dan behavioral loyalty masih sangat jarang 

dan baru pertamakali dilakukan  oleh (Biscaia 2013) sehingga peneliti 

mencoba untuk melakukan pengujian ulang di indonesia dikarenakan 

penelitian serupa masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. (Biscaia et al., 

2013). Masing-masing konsep ini saling terkait dan penting untuk efektivitas 

sponsor olahraga.  
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Salah satu tim sepak bola di Indonesia yang populer adalah Persija 

Jakarta yang merupakan klub sepak bola profesional Indonesia dengan total 

nilai market value yang berdasarkan prestasi dan pencapaian  serta nilai 

sponsor tim mencapai 63,887,127,279 miliar rupiah yang merupakan salah 

satu nilai market value terbesar di indonesia  (transfermarkt.com, 2018) 

Persija Jakarta merupakan salah satu klub dengan jumlah penggemar 

terbanyak di Indonesia (Foxsportasia.com, 2017). 

Sejalan dengan pertumbuhan olahraga sepak bola di Indonesia 

menjadi penting untuk memahami pasar sponsor di Indonesia, studi yang 

menjangkau tentang sponsorship dengan multi dimensional konstruk ini 

belum banyak dilakukan di Indonesia. Setelah mengetahui fakta-fakta yang 

telah disebutkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis kefektifan sponsorship dan bagaimana efektivitas 

sponsorship tersebut diukur dengan mengeksplorasi peran kesetiaan (loyalty), 

kesadaran sponsor (sponsorship awareness), sikap terhadap sponsor (attitude 

toward sponsor) pada niat pembelian sponsor (sponsor purchase intention) 

pada salah satu klub sepak bola terbesar di Indonesia, yaitu Persija Jakarta, 

Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta adalah sebuah klub sepak bola yang 

berbasis Jakarta. 

 Persija berdiri pada tanggal 28 November 1928 dan memiliki julukan 

“Macan Kemayoran” Persija Jakarta memiliki suporter yang dijuluki “The 

Jakmania” The Jakmania sendiri berpusat di GOR Soemantri Brojonegoro, 

Kuningan, Jakarta Selatan, dan komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 1997. 
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Anggota yang telah terdaftar di sekretariat Jakmania sampai saat ini kurang 

lebih ada 21.000.000 anggota the jak mania yang 80.000 diantaranya berada 

di Jabodetabek.  (risma, 2015), yang terdiri dari 58 kordinator wilayah 

(korwil)  (Lesmana, 2016). Dan suporter Persija Jakarta tidak hanya tersebar 

di kota Jakarta saja tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan Asia. 

1.2. Ruang Lingkup  Masalah 

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh 

attitudinal loyalty dan behavioral loyalty yang merupakan komponen dari 

team loyalty, pada sponsorship awareness, attitude toward sponsor dan 

purchase intention, penelitian ini menguji hubungan antara konstruk team 

loyalty (attitudinal loyalty dan behavioral loyalty) dengan sponsorship 

awareness, attitude toward actual sponsor bersama dengan purchase 

intention produk dari sponsor. 

 Tim olahraga profesional yang digunakan adalah Persija Jakarta, 

Persija Jakarta merupakan tim sepak bola di Indonesia yang bermain pada 

kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu liga 1, Persija Jakarta berbasis di 

Jakarta. Satu sponsor utama dipilih untuk penelitian ini untuk mengeksplorasi 

variabel independen dan dependen yang. Sponsor utama Persija Jakarta 

adalah Specs.  

Specs merupakan Apparel lokal ternama di Indonesia yang menjadi 

sponsor dari klub sepak bola Persija Jakarta , specs juga menjadi apparel of 

the year 2017 versi bolalob (bolalob.com, 2017). Data diambil pada 
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penggemar klub sepak bola Persija Jakarta Jakarta Selatan. Penelitian ini 

menggunakan metode cross sectional, yang pengatamatan dan pengambilan 

data variabel dependen maupun data independennya dilakukan secara 

bersamaan dalam satu waktu, sehingga hanya dapat mengetahui hubungan 

antar variabel. 

1.3. Identifikasi masalah 

Nilai sponsorhip olahraga sepak bola di Indonesia saat ini mengalami 

peningkatan, pada  pergelaran Piala Presiden 2017 nilai sponsor mencapai 

Rp. 43.000.000.000 (Indrawan, 2017) pada tahun selanjutnya yakni pada 

2018 nilai sponsor Piala Presiden meningkat menjadi Rp. 55.000.000.000 

(Benediktus, 2018) selain itu pada pergelaran Liga 1 Gojek-Traveloka 2017 

nilai sponsorship mencapai Rp. 180,000,000,000, jumlah ini meningkat dari 

tahun sebelumnya pada 2016 yang hanya Rp. 120,000,000,000. Salah satu 

tim sepak bola profesional yang ada di liga 1 indonesia adalah Persija Jakarta, 

Persija Jakarta merupakan salah satu tim yang paling banyak penggemarnya 

sehingga menjadi tim sepak bola paling popular di Indonesia 

(Foxsportasia.com, 2017). 

 Persija juga memiliki  market value sebesar 63,887,127,279 miliar 

rupiah (Foxsportasia.com, 2017) sejalan dengan fenomena ini penting untuk 

memahami pasar sponsor di Indonesia yaitu dengan mengeksplorasi 

hubungan antara kesetiaan (loyalty), kesadaran sponsor (sponsorship 
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awareness), sikap terhadap sponsor (attitude toward sponsor) dan niat 

pembelian sponsor (sponsor purchase intention). 

1.4.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

loyalty JakMania Jakarta? 

2. Apakah attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap sponsor 

awareness JakMania Jakarta? 

3. Apakah behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap sponsor 

awareness JakMania Jakarta? 

4. Apakah attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor JakMania Jakarta? 

5. Apakah behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor JakMania Jakarta? 

6. Apakah attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention JakMania Jakarta ? 

7. Apakah behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention JakMania Jakarta? 

8. Apakah sponsorship awareness memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsor JakMania Jakarta? 

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



11 

 

  Indonesia Banking School 

    

9. Apakah sponsorship awareness memiliki pengaruh posititf terhadap 

purchase intention JakMania Jakarta? 

10. Apakah attitude toward sponsor memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention JakMania Jakarta? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian umumnya berusaha mencari jawaban dari apa yang 

menjadi pokok permasalahan. Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, 

maka maksud tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis pengaruh  positif attitudinal loyalty terhadap behavioral 

loyalty JakMania Jakarta. 

2. Menganalisis pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap sponsor 

awareness JakMania Jakarta. 

3. Menganalisis pengaruh positif behavioral loyalty terhadap sponsor 

awareness JakMania Jakarta. 

4. Menganalisis pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap attitude toward 

sponsor JakMania Jakarta. 

5. Menganalisis pengaruh positif behavioral loyalty terhadap attitude toward 

sponsor JakMania Jakarta. 

6. Menganalisis pengaruh  positif attitudinal loyalty terhadap purchase 

intention JakMania Jakarta. 

7. Menganalisis pengaruh positif behavioral loyalty berpengaruh terhadap 

purchase intention JakMania Jakarta. 
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8. Menganalisis pengaruh positif sponsorship awareness terhadap attitude 

toward sponsor JakMania Jakarta n. 

9. Menganalisis pengaruh positif sponsorship awareness terhadap purchase 

intention JakMania Jakarta. 

10. Menganalisis pengaruh positif attitude toward sponsor terhadap purchase 

intention JakMania Jakarta? 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik 

secara akademis maupun secara praktis. Berikut merupakan manfaat yang 

diharapkan penulis dari penelitian ini: 

Manfaat akademik : 

1. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan danhubungan antara kesetiaan (loyalty), kesadaran 

sponsor (sponsorship awareness), sikap terhadap sponsor (attitude 

toward sponsor) dan niat pembelian produk sponsor (sponsor 

purchase intention). Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna 

untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan informasi serta 

alternatif literatur yang menyajikan analisis berbagai hal termasuk 

dalam kesetiaan (loyalty), kesadaran sponsor (sponsorship 

awareness), sikap terhadap sponsor (attitude toward sponsor) dan 

niat pembelian produk sponsor (sponsor purchase intention). 
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sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis, penelitiaan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perusahaan dapat merancang strategi tambahan untuk 

meningkatkan nilai sponsor. 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Berikut merupakan paparan singkat atau garis besar materi yang 

terdapat dalam penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulis melakukan penelitian, 

ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini memuat tentang kerangka-kerangka teoritis yang berisi teori-teori 

yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai acuan 

dasar dalam melakukan penelitian serta melakukan analisa terhadap hasil 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang model penelitian yang akan diuraikan menjadi 

beberapa hipotesis penelitian dan digunakan untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Pada bab ini juga dimuat operasionalisasi variabel untuk 

memudahkan penulis dalam menyusun alat ukur. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang karakteristik responden, sejarah Persija Jakarta juga uraian 

tentang analisis data dan pembahasannya dengan mengunakan data yang 

ditemukan di lapangan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang ringkasan hasil analisis dan evaluasi data yang 

akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk diusulkan pada pihak 

perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan keterbatasan penulis dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Bauran Pemasaran 

Dalam menjalankan aktivitas pemasaran, bauran pemasaran 

(marketing mix) menjadi konsep strategi utama. Bauran pemasaran mencakup 

sistem atau alat-alat yang membantu mengaplikasikan konsep pemasaran itu 

sendiri, seperti yang diungkapkan kotler & Armstrong , bauran pemasaran 

memiliki empat komponen utama, yaitu produk (product), harga (price), 

saluran distribusi (place), dan promosi (promotion).(Kotler & Armstrong, 

2018) 

Keempat komponen ini sering disebut sebagai 4P, dimana keempatnya 

saling menopang dalam penerapannya (Belch & Belch, 2018). kotler juga 

menambahkan bahwa bauran pemasaran tersebut merupakan serangkaian alat 

pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan 

untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan perusahaan dalam pasar 

sasaran. (Kotler & Armstrong, 2018) 

Produk (product) merupakan segala sesuatu baik barang atau jasa 

yang ditawarkan ke target pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

dipergunakan dan dapat memuaskankeinginan atau kebutuhan konsumen 

(Kotler & Armstrong, 2018). Kotler dan Armstrong mengartikan harga 

15 
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(price) sebagai apa yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan 

manfaat darimemiliki atau menggunakan barang atau jasa. Pengertian tersebut 

dapat menuntun pada pemahaman bahwa harga mempunyai arti sesuatu bagi 

konsumen dansesuatu yang lain bagi penjual. Bagi konsumen, ini merupakan 

biaya atas sesuatu. Sedangkan bagi penjual, harga merupakan pendapatan 

atau dapat dikatakan sebagai keuntungan (Kotler & Armstrong, 2018) Tempat 

(place) dalam bauran pemasaran dapat dikatakan sebagai saluran distribusi 

dan dapat dilihat sebagai sistem yang besar karena tidakhanya mengalirkan 

produk tapi juga kepemilikan dari produk, komunikasi, pembiayaan dan 

pembayaran serta risiko (Kotler & Armstrong, 2018). 

 Bauran pemasaran lainnya adalah promosi (promotion), sulit bagi 

produk, baik barang maupun jasa, untuk dapat bertahan dan berkembang di 

pasar tanpaadanya promosi yang efektif walaupun sudah ditopang dengan 

penetapan harga dan pendistribusian yang baik. Promosi adalah perpaduan 

antara komunikasi dan pemasaran yang kemudian menurut (Kotler & 

Armstrong, 2018) membentuk suatu elemen fleksibel di bauran pemasaran, 

yaitu komunikasi pemasaran. 

2.1.2. Komunikasi Pemasaran ( Marketing Communications) 

 Marketing communication adalah usaha perusahaan untuk 

menginformasikan, mempersuasi, dan mengingatkan konsumen, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, mengenai produk atau merek yang mereka 

jual. Marketing communication dapat memberikan kontribusi kepada ekuitas 

merek dengan membangun suatu merek dalam ingatan (brand awareness). 
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Terdapat delapan program utama marketing communication yaitu event 

sponsorship,advertising, sales promotion, public relation & publicity, 

personal selling,word of mouth, interactive marketing dan direct marketing. 

(Kotler & Armstrong, 2018). Komunikasi pemasaran atau marketing 

communication mix terdiri dari delapan jenis program yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda (Kotler & Keller, 2012): 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan suatu bentuk penyajian dan ide 

promosi, barang atau  jasa secara non-personal oleh suatu 

sponsor tertentuyang memerlukan pembayaran. Periklanan 

juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk komunikasi non-

personal yang menyampaikan informasi berbayar 

sesuaikeinginan dari institusi/sponsor tertentu melalui media 

massa yang bertujuan memengaruhi atau mempersuasi 

khalayak agar membeli suatu produk atau jasa 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Menyebutkan bahwa sales promotion mengacu pada sesuatu 

berjangka pendek yang merancang nilai tambah dan 

ditawarkan untuk memotivasi suatu respon cepat. Respon 

cepat tersebut sebagai peningkatan permintaan yang cepat. 

Bentuk-bentuk promosi penjualan yang ditujukan kepada 

konsumen secara langsung, diantaranya seperti pemberian 
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kupon, samples, diskon, premiums, point-ofpurchase, dan 

lain-lain. 

3. Hubungan Masyarakat (Public Relation/Publicity) 

Public relation merupakan variasi program yang didesain 

untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau 

produk Daya tarik PR dan publicity dilihat dari tiga kualitas 

berikut :  

a) High credibility 

pemberitaan dan fitur lebih otentik dan dapat dipercaya 

pembaca dibandingkan advertising.  

b) Abillity to catch buyer off guard, public relation dapat 

meraih prospek yang biasanya cenderung menghindari 

sales people dan advertising. 

c) Dramatization, 

Public Relation dapat mendramatisasi perusahaan dan 

produknya. 

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Aktivitas direct marketing merupakan aktivitas total dimana 

penjualmengarahkan usaha pada target audience dengan 

menggunakan satu atau lebihmedia, seperti direct selling, 

directmail,telemarketing, direct-action advertising, catalogue 

selling, dan lain-lain. Tujuan yang diharapkan adalah adanya 
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respondan aksi berupa aktivitas pembelian oleh pembeli 

potensial atau pelanggan (Kotler & Keller, 2012) 

5. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Personal selling atau penjualan personal dapat didefinisikan 

sebagai interaksi antari ndividu, saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan memperbaiki, manguasai dan 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain (Belch & Belch, 2018; 

Kotler & Keller, 2012). 

6. Word of Mouth (WOM) 

Komunikasi dari individu ke individu secara lisan, tertulis atau 

elektronik yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman 

dalam membeli atau menggunakan produk atau jasa (Kotler & 

Keller, 2012). Ketika suatu merek bersaing dalam suatu 

kategori produk, beberapa perusahaan menemukan cara bahwa 

lebih baik dan lebih murah jika pelanggan mengetahui merek 

dengan sendirinya. Ini untuk memanfaatkan kekuatan positif 

dari WOM. Biaya WOM terjangkau karena tidak perlu 

bergantung dari media. 
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7. Sponsorship (event amd experience) 

Events Sponsorship merupakan investasi dalam bentuk tunai 

atau barang dalam suatu kegiatan yang merupakan suatu 

imbalan untuk akses komersil potensial yang terkait dengan 

apa yang disponsori (Kotler & Keller, 2012). Akses komersil 

potensial yang dimaksud adalah “mengendarai” apa yang 

disponsorinya, terutama “kendaraan” media seperti billboard,  

baliho, poster, flyer, dan liputan media massa. 

 Selain itu, sponsorship dilakukan untuk mendapatkan hak 

atas pemasangan nama merek, logo ataupun pesan-pesan  iklan 

dari pemberi sponsor pada penyelenggaraan event.(Biscaia et 

al., 2013) 

8. Interactive Marketing 

Aktivitas online yang di program untuk melibatkan pelanggan 

atau calon pelanggan dan secara langsung atau tidak langsung 

meningkatkan awareness, meningkatkan citra atau 

menghasilkan penjualan produk dan jasa, media yang 

digunakan berupa telemarketing, electronic shopping, tv 

shopping, fax, email, company blogs dan company website 

(Kotler & Keller, 2012). 
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2.2.  Sponsorship 

Program komunikasi pemasaran yang juga berperan penting dari 

keseluruhan aktivitas di perusahaan, pada akhirnya dihadapkan pada sebuah 

pilihan atas saluran komunikasi pemasaran yang paling efektif dan efisien. 

Salah satu yang paling populer adalah sponsorship (Biscaia et al., 2013). 

 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) 

Dari definisi yang ada, dapat dikatakan bahwa sponsorship adalah 

suatu investasi yang dilakukan oleh individu atau badan (sponsor) dalam 

bentuk pemberian uang tunai, barang, dan/atau jasa kepada 

individu/badan/kegiatan (sponsee) yang tujuannya adalah untuk mendapatkan 

hak menghubungkan individu atau badan atau kegiatan penerima investasi 

dengan sponsor. 
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2.2.1. Sport Sponsorship ( Sponsor Olahraga) 

Sponsorship dapat dianggap sebagai investasi, dalam bentuk tunai 

atau dalam bentuk barang, dalam suatu kegiatan, sebagai imbalan untuk akses 

potensi komersial yang menguntungkan yang terkait dengan kegiatan tersebut 

(Biscaia et al., 2013; Sulistyorini, 2013), jadi sport sponsorship adalah 

inventasi dalam bentuk tunai atau dalam bentuk barang dalam kegiatan 

olahraga. 

 Keberadaan sponsor sangat penting untuk kelangsungan hidup 

aktivitas olahraga atau tim olahraga (Biscaia et al., 2013). Sponsor 

menyediakankan sumber pendanaan yang  penting bagi mereka untuk 

kelangsungan hidup suatu tim termasuk meningkatkan kualitas tim dan 

meningkatkan fungsionalitas manajemen staff dalam berbagai aspek dari 

organisasi (Chen & Zhang, 2011).  

Selain itu sponsor olahraga dapat dikatakan sebagai sekumpulan logo 

iklan perusahaan pada fasilitas dan perlengkapan olahraga (Yang, Sparks, & 

Li, 2008). Saat ini tidak heran apabila kita melihat logo beberapa perusahaan 

di tempat-tempat seperti fasilitas olahraga, stadion klub atau perlengkapan 

olahraga seperti jersey tim, karena olahraga dan perusahaan telah menjadi 

saling terkait dengan erat.  

Salah satu cabang olahraga yang terdapat banyak investasi 

sponsorship adalah olahraga sepak bola, salah satu manfaat dari aktifitas 
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sponsorship pada olahraga sepak bola  dari sisi perusahaan yang melakuan 

sponsor (sponsee) adalah iklan yang berbentuk logo pada stadion olahraga, 

lapangan pertandingan hingga jersey pertandingan suatu klub akan 

berlangsung dan diekspos kepada audience selama jalannya pertandingan. 

Sedangkan iklan pada televisi tidak berlangsung lama, selain itu pada 

tayangan ulang suatu pertadingan ditelevisi ataupun media lainnya maka logo 

sponsor akan kembali terekspos selama pertandingan tayangan ulang 

berlangsung. Sejalan dengan hal ini, para peneliti umumnya mengatakan 

bahwa sponsorship dapat dilihat sebagai hubungan bisnis-ke-bisnis antara 

sponsor dan entitas olahraga untuk saling menguntungkan (Biscaia et al., 

2013). 

 Perspektif ini menyiratkan bahwa entitas olahraga mendapatkan 

dukungan moneter dana atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas tim dan aspek manajerial lainnya dari klub (Biscaia et 

al., 2013) sementara pihak sponsor memperoleh manfaat berwujud (tangible) 

seperti tampilan logo perusahaan dalam perlengkapan olahraga, fasilitas 

olahraga atau tampilan logo pada jersey dan yang tidak berwujud (intangible) 

seperti berhasil mengelola dan menumbuhkan strategi kemitraan dalam 

industri olahraga global (Yang et al., 2008).  

Manfaat dari sponsorship tersebut juga dapat menimbulkan 

keuntungan bagi perusahaan yang melakukan sponsor salah satunya adalah 

naiknya kesadaran akan suatu merek, menciptakan citra merek yang positif, 

memperluas target pasar, hingga menaikan penjualan, karenanya sangat 
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penting bekerja sama dengan sponsor dan mencari sponsor utama yang 

berkelanjutan agar sebuah organisasi berjalan dengan efektif (Biscaia et al., 

2013). 

2.3. 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).  

Consumer loyalty didefinisikan sebagai konsep bidimensional yang 

mencakup dimensi attitudinal dan dimensi behavioral (Guillaume, 2011). 

Konsep behavioral loyalty terkait dengan tindakan pembelian kembali, 

frekuensi konsumsi serta lamanya hubungan terjalin dengan suatu merek, 

konsep attitudinal loyalty diukur dengan niat untuk membeli kembali dan 

merekomendasikan kepada orang lain (Guillaume, 2011). Oleh karena itu 

agar konstruk loyalitas bisa diukur maka konstruk attitudinal dan behavioral 

juga harus diukur (Bauer, Stokburger-Sauer, & Exler, 2008). Loyalitas 

berkembang mengikuti tiga tahap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 

Biasanya pelanggan menjadi setia lebih dulu pada aspek kognitifnya, 
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kemudian pada aspek afektif, dan akhirnya pada aspek konatif. Ketiga aspek 

tersebut biasanya sejalan, meskipun tidak semua kasus mengalami hal yang 

sama. Terdapat tahapan loyalitas pada pelanggan yaitu : 

1. Tahap pertama: Loyalitas Kognitif  

Pelanggan yang mempunyai loyalitas tahap pertama 

inimenggunakan informasi keunggulan suatu produk atas 

produk lainnya. Loyalitas kognitif lebih didasarkan pada 

karakteristik fungsional, terutama biaya, manfaat, dan kualitas. 

Jika ketiga faktor tersebut tidak baik, pelanggan akan mudah 

pindah ke produk lain. 

2. Tahap kedua: Loyalitas Afektif  

 munculnya loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan 

yang menimbulkan kesukaan dan menjadikan obyek sebagai 

preferensi.  Kepuasan pelanggan berkorelasi tinggi dengan niat 

pembelian ulang di waktu mendatang. Pada loyalitas afektif, 

kerentanan pelanggan lebih banyak terfokus pada tiga faktor, 

yaitu ketidakpuasan dengan merek yang ada, persuasi dari 

pemasar maupun pelanggan merek lain, dan upaya mencoba 

produk lain. 

3.  Tahap ketiga: Loyalitas Konatif  

Loyalitas konatif merupakan suatu loyalitas yang mencakup 

komitmen mendalam untuk melakukan pembelian. Aspek 

konatif atau niat untuk melakukan berkembang menjadi 
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perilaku dan tindakan. Niat yang diikuti oleh motivasi, 

merupakan kondisi yang mengarah pada kesiapan bertindak 

dan keinginan untuk mengatasi hambatan dalam melakukan 

tindakan tersebut (Wijayanto, 2013).  

Loyalitas dapat menjadi kenyataan melalui beberapa tahapan, yaitu 

pertama sebagai loyalitas kognitif, kemudian loyalitas afektif, dan loyalitas 

konatif, dan akhirnya sebagai loyalitas tindakan.  

 

2.3.1.  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) bagi penggemar 

yang loyal niatan untuk menghadiri pertandingan tidak terpengaruh secara 

signifikan dengan kinerja tim yang mereka dukung. 

Pengukuran attitudinal loyalty yang paling umum dalam studi 

sponsorship adalah fan involvement dan team identification. Fan involvement 
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adalah sebuah ketertarikan atau gairah yang lebih yang dirasakan dari suatu 

kegiatan olahraga pada individu, sementara itu team identification adalah 

sejauh mana penggemar percaya bahwa tim adalah bagian atau perpanjangan 

dari dirinya sendiri (Biscaia et al., 2013) . 

 Mengukur attitudinal loyalty penting dalam konteks sponsor olahraga 

penting karena terdapat hubungan yang potensial antara attitudinal loyalty, 

sponsor awareness, attitude dan intentioin. Semakin kuat hubungan antara 

suporter dengan tim, semakin suporter merasa bahwa tugas merekalah untuk 

membeli produk sponsor sebagai cara untuk berterimakasih pada sponsor 

karena telah mendukung tim mereka, ini berarti attitudinal loyalty 

mempengaruhi purchase intention. Seorang penggemar yang highly involved 

memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang tim yang mereka sukai, dan 

umumnya mereka aware  mengenal atau mengetahui sponsor dari tim yang 

mereka sukai, yang berarti attitudinal loyalty mempengaruhi sponsor 

awareness. 

 Ketika menjadi seorang penggemar dari sebuah tim memberikan 

kontribusi positif terhadap attitude toward sponsor karena dukungan pada tim 

dapat juga ditunjukan melalui mendukung sponsor, yang berarti attitudinal 

loyalty mempengaruhi attitude toward sponsor. Dengan demikian pada 

penelitian kali ini attitudinal loyalty didefinisikan sebagai sikap yang 

ditunjukan suporter untuk berkomitmen dengan tim dimasa yang akan datang. 
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2.3.2.  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 suporter membeli jersey 

official yang terdapat logo tim dan logo sponsor tim favoritnya (Martinez & 

Janney, 2015) dengan demikian pada penelitian ini behavioral loyalty 

didefinisikan sebagai perilaku sebelumnya yang telah dilakukan oleh suporter 

terhadap tim. 

2.3.3. The Relationship of Attitudinal and Behavioural Loyalty 

Attitudinal loyalty dapat memiliki pengaruh langsung pada 

behaviouralloyalty (Back & Parks, 2003; Kaynak et al., 2008) namun seorang 

penonton yang memiliki tingkat behavioral loyalty yang tinggi mungkin 

memiliki tingkat attitudinal loyalty yang rendah (Biscaia et al., 2013). 

misalnya, seseorang mungkin menghadiri pertandingan karena mereka 

mendapat tiket gratis, atau akses masuk gratis selama satu musim atau juga 

karena mereka menemani anggota keluarganya, jadi agar menjadi benar-benar 

loyal, konsumen harus memiliki tingkat attitudinal dan behavioral yang 

tinggi terhadap suatu tim.  
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Oleh karena itu untuk lebih memahami tentang konsep loyalitas 

dalam konteks sponsor olahraga attitudinal loyalty dan behavioral loyalty 

juga harus dipertimbangkan (Park & Yong-Man, 2000), dengan mengukur 

loyalty menggunakan konstruk bidimensional mampu membedakan 

kelompok tertentu dari consumer loyalty, dan juga menjelaskan lebih lanjut 

tentang karakteristiknya. Konsumen yang menunjukan tingkat attitudinal dan 

behavioral loyalty yang tinggi menandakan loyalitas yang tinggi.  

Konsumen yang menunjukan tingkat attitudinal loyalty yang tinggi 

tetapi tingkat behavioral loyalty rendah menandakan loyalitas yang palsu 

(spurious loyalty) atau dapat dikatakan belum muncul sikap loyalitasnya, dan 

yang terakhir, konsumen yang menggambarkan tingkat attitudinal loyalty 

yang rendah, dan tingkat behavioural loyalty yang rendah menandakan 

loyalitas yang rendah atau tidak loyal 

2.3.4.  Outcomes of Loyalty 

Setelah mengetahui bahwa loyalitas memiliki bidimendsional 

konstruk yaitu attitudinal loyalty dan behavioral loyalty maka penting juga 

untuk mengetahui manfaat dan hasil yang didapatkan dari loyalty. Suporter 

yang loyal dapat menunjukan goodwill atau tindakan yang positif terhadap 

timnya (Biscaia et al., 2013) loyalty yang mencakup frekuensi kehadiran 

untuk menonton pertandingan pada laga kandang telah terbukti berdampak 

positif terhadap identifikasi sponsor yang tepat.  
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Oleh karena itu semakin luas pengetahuan dan semakin terikat 

suporter dengan tim semakin besar penggemar untuk memproses pesan-pesan 

dari sponsorship (Dees et al., 2008). Suporter yang memiliki komitmen yang 

kuat serta memiliki loyalitas yang tinggi akan cenderung mengevaluasi 

sponsor secara teliti, sehingga cenderung akan menciptakan sikap yang positif 

terhadap sponsor (Dees et al., 2008). 

  Selanjutnya suporter yang loyal juga cenderung akan beralih atau 

membeli merek yang mensponsori tim favorit mereka (Dees et al., 2008), 

teori identitas sosial menunjukkan bahwa tindakan seperti pembelian barang 

sponsormungkin tidak membawa individu lebih dekat ke tim tetapi 

menunjukkan rasa kesetiaan terhadaptim dan penghargaan untuk kebaikan 

yang dilakukan sponsor untuk tim(Dees et al., 2008) dari kedua dimensional 

loyalty yaitu attitudinal loyalty dan behavioural loyalty keduanya 

mempengaruhi niat pembelian produk dari sponsor, yang dalam literatur 

sponsor olahraga loyalty memiliki dampak yang signifikan terhadap attitude 

toward sponsor dan purchase intention. 

2.4. Sponsorship Awareness  ( Kesadaran Sponsor ) 

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,  
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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. 

2.5. Attitude Toward Sponsor ( Sikap Terhadap 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. 

 Sikap terhadap suatu objek memerankan peran penting dalam 

mempresdiksi niat perilaku seseorang dan mempengaruhi respon perilaku 

seseorang terhadap objek (Biscaia et al., 2013), keyakinan seseorang tentang 

suatu objek mempresentasikan sikap seseorang terhadap objek tersebut 

(Biscaia et al., 2013) sikap positif terhadap sponsor adalah anteseden dari 

niat pembelian konsumen serta perilaku pembelian yang actual (Dees et al., 

2008). Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sponsorship olahraga 

mengharapkan konsumen olahraga memiliki perasaan serta sikap positif 

yang sama antara sponsor tim dengan tim favorit mereka, dan konsumen 
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olahraga cenderung memiliki sikap yang menguntungkan sponsor jika 

konsumen percaya bahwa sponsorhip yang dilakukan sponsor penting bagi 

tim mereka (Biscaia et al., 2013). Mendukung serta menyukai sponsor dan 

mentransfer goodwill adalah sikap konsumen yang ditargetkan pada 

kegiatan sponsorship.  

2.6. Purchase Intention 

Dari perspektif sponsor, niat pembelian konsumen (consumer 

purchase intention) adalah indikator yang paling efektif dari efektivitas 

sponsor, mengingat dampaknya pada penjualan di masa mendatang, selain itu 

niat untuk membeli produk sponsor adalah indikator fokus bagi entitas 

olahraga untuk melegitimasi hubungan mereka dengan sponsor dan untuk 

menegoisasikan kontrak sponsor dimasa mendatang. (Biscaia et al., 2013). 

Purchase intention tidak sama dengan actual purchase behaviors, namun niat 

(intention) konsumen sangat penting dalam memandu perilaku (behavior) 

mereka.  

Purchase intention mengacu pada rencana seseorang yang secara 

sadar mengerahkan upaya untuk membeli sebuah produk dari suatu brand. 

Schema theory menjelaskan bahwa ketika suporter pergi ke stadion untuk 

menyaksikan tim favorit mereka, pada saat itu suporter menyerap informasi 

disekitar stadion, sehingga ketika mereka ingin membeli sebuah produk, 

mereka menggunakan skema yang mereka miliki tentang sponsor yang 

mereka ketahui, suporter biasanya lebih tertarik dengan sponsor yang ada di 
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skema mereka ketika mereka harus memilih diantara produk sponsor atau 

merek pesaing lainnya (Dees et al., 2008). Suporter yang loyal kepada 

sponsor mereka merasa telah berkontribusi secara personal pada tim mereka 

dengan membeli produk dari sponsor (Miloch & Lambrecht, 2006).  

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Rui Biscaia,et al pada tahun 2013 (Biscaia et al., 2013) 

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. 

NO NAMA & JUDUL OBJEK VARIABEL HASIL 

1. Sport Sponsorship: 

The Relationship 

Between Team 

Loyalty, Sponsorship 

Awareness, Attitude 

Toward 

the Sponsor, and 

Purchase Intentions 

(Biscaia et al., 2013) 

Team Sport 

Lisboa 

e Benfica 

(SLB) 

(portugese) 

1. Attitudinal 

loyalty  

 

2. behavioral 

loyalty  

 

3. Sponsorship 

awareness  

 

4. Attitude 

toward 

sponsor  

 

5. Purchase 

intention 

attitudinal loyalty 

mempengaruhi 

attitude toward 

sponsor dan 

purchase intention, 

behavioral loyalty 

mempengaruhi 

sponsorship 

awareness dan 

purchase intention  
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NO 

2. 

NAMA & JUDUL 

Assessing the 

Constructs of Sport 

Sponsorship 

Effectiveness and 

Theoretical 

Relationships 

between them 

among Football 

Fans in Iran  

Persepolis dan 

estehghlal football 

club turki 

OBJEK      VARIABEL 

 

1. Sport 

Involvement 

2.brand awareness 

3. corporate image 

4.purchase 

intention  

 

      HASIL 

 

Consumer Sport 

involvement 

berpengaruh positif 

pada awareness , 

Corporate image, 

dan Purchase 

intention. 

Awareness 

berpengaruh positif 

secara langsung 

pada Corporate 

image. Corporate  

image berpengaruh 

positif secara 

langsung pada 

Purchase intention. 

awareness 

berpengaruh secara 

langsung 

terhdap purchase 

intention 

 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

2.8.1. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap behavioral loyalty 

Attitudinal loyalty dalam konteks olahraga didefinisikan sebagai sikap 

preferensi dan berkomitmen yang ditunjukkan oleh penggemar atau suporter 

terhadap sebuah tim (Doyle et al., 2013). Sedagkan behavioral loyalty 

didefinisikan sebagai perilaku pembelian aktual atau yang sebenarnya 

terhadap tim (Biscaia et al., 2013), yang dimana pembelian ini 

sebelumnysudah pernah dilakukan oleh suporter (Doyle et al., 2013). Dalam 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (lanjutan) 
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penelitian (Biscaia et al., 2013) menyatakan bahwa attitudinal loyalty 

memiliki pengaruh pada behavioral loyalty, yang juga diakui oleh (Tachis & 

Tzetzis, 2015) bahwa attitudinal loyalty mendorong behavioral loyalty 

penggemar olahraga, pengukuran attitudinal loyalty dalam sport sponsorship 

diukur melalui fan involvement dan team identification. Penggemar yang 

memiliki komitmen yang kuat kepada tim akan lebih sering membeli official 

product dari tim seperti merchandise, jersey atau yang lainnya (Dees et al., 

2008) . 

H01 : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

behavioral loyalty supporter klub Persija Jakarta. 

H1 : Attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

loyalty supporter klub Persija Jakarta. 

2.8.2. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap sponsorship awareness 

Pada penelitian (Biscaia et al., 2013) menyatakan bahwa attitudinal 

loyalty memiliki pengaruh pada sponsorship awareness, penggemar yang 

highly involved dengan tim merupakan penggemar yang memiliki 

pengetahuan yang lebih luas tentang timnya dibandingkan mereka yang low 

involved (Tachis & Tzetzis, 2015), penggemar yang memiliki pengetahuan 

yang luas tentang tim favoritnya mereka akan lebih sadar akan keberadaan 

sponsor yang mensponsori tim favoritnya (Dees et al., 2008). Penggemar 

yang memiliki sikap komitmen yang kuat dengan tim akan lebih menyadari 

sponsor (Gilaninia, Mousavian, & Rezvani, 2011). 
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H02a : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

sponsor awareness supporter klub Persija Jakarta. 

H2a :  Attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap sponsor 

awareness supporter klub Persija Jakarta. 

2.8.3. Pengaruh behavioral loyalty terhadap sponsorship awareness 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa behavioral loyalty 

memiliki pengaruh pada sponsorship awareness (Biscaia et al., 2013). 

Semakin sering penggemar menonton pertandingan tim favorit mereka secara 

langsung ,maka penggemar akan lebih sering terpapar oleh iklan-iklan 

sponsor yang ada di area pertandingan sehingga penggemar tersebut lebih 

mengenal dan mengetahui keberadaan sponsor (Dees et al., 2008). 

H02b : Behavioral Loyalty tidak memiliki pengruh positif terhadap 

Sponsor Awareness  supporter klub Persija Jakarta. 

H2b : behavioral loyalty memiliki pengruh positif terhadap sponsor 

awareness  supporter klub Persija Jakarta. 

2.8.4. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsor 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa attitudinal loyalty 

memiliki pengaruh pada attitude toward sponsor, penggemar yang memiliki 

sikap komitmen kepada tim menggambarkan sikap positif suporter terhadap 

sponsor tim. Penggemar yang highly involved akan lebih sensitif dengan sikap 

sponsor yang mensponsori tim mereka, penggemar yang highly involved 
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mereka akan bersikap positif karena penggemar merasa sponsor telah 

membantu tim favorit  mereka (Biscaia et al., 2013; Tachis & Tzetzis, 2015)  

H03a : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsor  supporter klub Persija Jakarta. 

  H3a :    Attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor  supporter klub Persija Jakarta 

2.8.5. Pengaruh behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsor 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa behavioral loyalty 

memiliki pengaruh pada attitude toward sponsor, menjadi seorang penggemar 

yang memiliki perilaku loyal kepada sebuah tim memberikan kontribusi yang 

positif terhadap sikap kepada sponsor , mendukung tim berarti mendukung 

sponsor (Dees et al., 2008) 

H03b : Behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsor supporter klub Persija Jakarta. 

H3b : Behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor supporter klub Persija Jakarta. 

2.8.6. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap purchase intention 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa attitudinal loyalty 

memiliki pengaruh pada purchase intention. Penggemar yang highly involved 

dengan tim atau penggemar yang semakin kuat ikatannya dengan tim akan 

merasa bahwa tugas merekalah untuk membeli produk sponsor sebagai rasa 
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atau ucapan terimakasih kepada sponsor karena mendukung tim favorit 

mereka (Dees et al., 2008). 

H04a :  Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention  supporter klub Persija Jakarta. 

H4a :  Attitudinal loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention pada supporter klub Persija Jakarta. 

2.8.7. Pengaruh behavioral loyalty terhadap purchase intention 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa behavioral loyalty 

memiliki pengaruh pada purchase intention , suporter yang sering menghadiri 

pertandingan tim favoritnya secara langsung akan cenderung membeli produk 

dari sponsor (Dees et al., 2008) biasanya produk yang dibeli nantinya akan 

dipakai ketika mereka menonton pertandingan secara langsung. 

H04b : Behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention suporter klub Persija Jakarta 

H4b : Behavioral loyalty memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention suporter klub Persija Jakarta 

2.8.8. Pengaruh sponsorship awareness terhadap attitude toward sponsor 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sponsorship 

awareness berpengaruh positif pada attitude toward sponsor, karena 

penggemar akan merasa lebih baik tentang sponsor dari tim mereka karena 

efek dari exposure yang dilakukan sponsor didalam stadion. Sponsorship 
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awareness adalah gerbang utama atau tahapan pertama dalam mencapai 

manfaat sponsorhip, jika sponsorship awareness tidak dapat dicapai maka 

sulit untuk mencapai tujuan sponsorhip selanjutnya seperti sponsor 

favorability, transfer goodwill dan tentunya tahap adopsi atau pembelian 

produk dari sponsor (Biscaia et al., 2013) sehingga sponsorship awareness 

penting untuk menguji efektifitas dari sponsorship (Dees et al., 2008) 

H05 : Sponsorship awareness tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap attitude toward sponsor  suporter klub persija jakarta 

H5 : Sponsorship awareness memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsor suporter klub persija Jakarta 

2.8.9. Pengaruh sponsorship awareness terhadap purchase intention 

Penelitian dari sebelumnya menyatakan kesadaran konsumen tentang 

sponsor secara langsung mempengaruhi niat pembelian masa depan mereka. 

Sponsorship awareness adalah komponen penting dalam attitude toward 

sponsor (Biscaia et al., 2013), kesadaran akan sponsor juga sangat penting 

untuk mencapai tujuan objektif dari aktifitas sponsorship yakni tahap niat 

pembelian produk sponsor, niat membeli produk sponsor dapat mengarah 

pada pembelian produk sponsor (Biscaia et al., 2013; Dees et al., 2008; 

Gilaninia et al., 2011) 

H06 : Sponsorship awareness tidak memiliki pengaruh positif 

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

purchase intention suporter Persija Jakarta 

2.8.10. Pengaruh attitude toward sponsor terhadap purchase intention 

Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa attitude toward 

sponsor berpengaruh pada purchase intention. Sikap senang terhadap sponsor 

dari tim hadir karena sponsor menciptakan hubungan antara fans dengan 

produk mereka, seperti membuat eksklusif souvenir untuk penggemar, poster. 

 Penggemar merasa senang karena sponsor memfasilitasi mereka 

dalam menjaga hubungan dengan tim mereka.  Attitude toward sponsor yang 

diartikan sebagai perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu sponsor (Biscaia 

et al., 2013), sebagai wujud evaluasi keseluruhan kepada sponsor, perasaan ini 

dapat terbentuk dari pengalaman langsung dengan sponsor atau knowledge 

yang dia ketahui dari sponsor, attitude toward an object memiliki peran 

penting untuk memprediksi behavioral intention seseorang (Biscaia et al., 

2013; Dees et al., 2008) dengan begitu attitude toward sponsor mempengaruhi 

purchase intention. 

H07 : Attitude toward sponsorship tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention suporter persija jakarta 

H7 :  Attitude toward sponsorship memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention suporter persija jakarta. 
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2.9. Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan definisi konseptual di atas, dapat dirancang model 

analisis untuk menghubungkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 

Terdapat tiga jenis variabel yaitu, variabel independen, variabel intervening 

dan variabel dependen. 

Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah team 

loyalty yang meliputi: attitudinal loyalty dan behavioral loyalty sedangkan 

variabel intervening dalam penelitian ini adalah sponsorship awareness dan 

attitude toward sponsor, kemudian variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah purchase intention dimana nantinya variabel independen dan 

intervening akan diukur pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini.  
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: (Biscaia et al., 2013) 

 

2.10. Hipotesis  

 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

loyalty. 

H1 :Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap behavioral 

loyalty. 

H9 

H8 

H6 

H5 

H10 

Attitudinal 

loyalty 

Behavioral 

loyalty 

H1 

Attitude toward 

sponsor 

Sponsorship 

Awareness 
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H02a : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

sponsorship awareness. 

H2a : Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap 

sponsorship awareness. 

H02b : Behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

sponsorship awareness 

H2b : Behavioral loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap 

sponsorship awareness. 

H03a: Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor. 

H3a : Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude 

toward sponsor. 

H03b : Behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward sponsor 

H3b : Behavioral loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude 

toward sponsor. 

H04a : Attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

H4a : Attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase 

intention. 
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H04b : Behavioral loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

H4b : Behavioral loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase 

intention. 

H05: Sponsorship awareness tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsor. 

H5 : Sponsorship awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap 

attitude toward sponsor. 

H06 : Sponsorship awareness tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention. 

H6  : Sponsorship awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap 

purchase intention. 

H07 : Attitude toward sponsor tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention. 

H7 : Attitude toward sponsor memiliki pengaruh yang positif terhadap 

purchase intention. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. 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) 

3.2. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan bagian dari penelitian conclusive dengan 

tujuan mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar 

(Malhotra, 2010c). Desain penelitian ini adalah penelitian cross sectional 

design dimana jenis rancangan riset terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai sample tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 

2010a) 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang 

diperoleh berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang 

dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik (Malhotra, 2010b) 

Sumber data yang digunakan berhubungan dengan jenis data yang 

diambil. Peneliti mengharapkan data sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi sehingga dapat menguji dan menjawab hipotesis yang ada. Sumber 

data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari responden dengan metode survei. Survei 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online melalui 

media google drive.  

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari jurnal international, buku, dan 

artikel jurnal yang digunakan disesuaikan dengan pembahasan 

attachment points, tim identification, consumer satisfactions, 

dan behavioral intentions. Beberapa teori yang dipakai 

diperoleh dari buku-buku pemasaran. Artikel sebagai bahan 

untuk mengangkat permasalahan yang sedang terjadi. 
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3.4.  Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa 

kesimpulan (Cooper & Schindler, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

suporter klub Persija Jakarta yaitu The Jakmania. 

Sedangkan sampel merupakan elemen bagian dari populasi yang dipilih 

sebagai partisipan di dalam sebuah percobaan (Cooper & Schindler, 2011) 

probability sampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya. 

Menurut (Malhotra, 2010c), purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel (Hartono, 2013) 

Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang diambil memiliki 

karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut anta lain: 

a. Suporter klub Persija Jakarta yang tinggal dan menetap di DKI 

Jakarta 

b. Suporter yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) The 

Jakmania 

c. Suporter yang mengetahui merek Specs 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, pada 

penelitian ini sampel didefinisikan sebagai suporter yang memiliki Kartu 

Tanda Anggota (KTA) yang masih aktif di regional Jakarta. Jumlah Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Jakmania yang memiliki kartu 

anggota (KTA) Aktif di regional jakarta. Anggota Jakmania yang memiliki 
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kartu anggota (KTA) Aktif di regional jakarta berjumlah 1000 orang. Dalam 

penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah Anggota Jakmania 

yang memiliki kartu anggota (KTA) Aktif di regional jakarta berjumlah 1000 

orang dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan 

menggunakan teknik Slovin. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

n = Jumlahsampel 

N = JumlahPopulasi 

e = Batas ToleransiKesalahan 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas 

toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini, dinyatakan dengan 

persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel 

digambarkan populasi. Dalam penelitian ini, batas toleransi yang digunakan 

adalah 10 %, dengan tingkat akurasi 90 %, sehingga diperoleh sampel. 

Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 1000 

Orang anggota jakmania yang memiliki kartu anggota regional Jakarta yang 

masih aktif dengan perhitungan sebagai berikut: 

Maka n =  
1000

1+1000 (0,12)
 = 90.909 

Berdasarkan rumus tersebut maka sampel yang digunakan pada penelitian 

kali ini dibulatkan menjadi 100 sampel. 
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3.5.  Operasional Variabel 

Dari kelima variabel yang dihipotesiskan, memiliki alat ukur 

(measurement) berupa pernyataan yang digunakan didalam kuesioner. Alat 

ukur yang digunakan diadopsi dari berbagai penelitian yang memiliki variabel 

yang sama. Secara keseluruhan alat ukur tersebut menggunakan skala interval 

dengan rentang 1-7. Angka 1 menunjukan tanggapan yang negatif, semakin 

menuju angka 7 tanggapan semakin bernilai positif. Dibawah ini terdapat 

variabel, definisi, alat ukur, dan skala yang digunakan dalam penelitian 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Measurement Scale 

 

 

 

Attitudinal 

Loyalty 

(AL) 

Didefinisikan 

sebagai sikap 

preferensi dan 

berkomitmen 

yang ditunjukkan 

oleh penggemar 

atau suporter 

terhadap sebuah 

tim 

  (Biscaia et al., 

2013; Doyle et al., 

2013; Kaynak et 

al., 2008) 

AL 1 : saya berniat untuk 

menghadiri pertandingan 

Persija Jakarta yang akan 

datang. 

Likert 1-

7 

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. 

(Tachis & Tzetzis, 2015) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel ( lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scale 

 

 

Behavioral 

Loyalty 

(BL) 

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. 

BL 1 : Saya sering 

menyaksikan pertandingan 

persija Jakarta secara 

langsung di stadion 

Likert 1-7 

BL 2 : Saya telah membeli 

banyak merchandise yang 

terkait dengan persija 

Jakarta. 

BL 3 : Saya sering mengikuti 

gathering dan diskusi tentang 

persija Jakarta 

(Tachis & Tzetzis, 2015) 

Sponsor 

Awareness 

(SA) 

Konsep kesadaran 

sponsor 

(sponsorship 

awareness) 

mengacu pada 

kemampuan 

konsumen  untuk 

mengidentifikasi 

perusahaan ataupun 

merek yang menjadi 

sponsor. (Biscaia et 

al., 2013) 

SA 1 : saya mengetahui 

bahwa specs adalah 

sponsor dari persija 

Jakarta 

Likert 1-7 

SA 2 : Saya dapat 

mengingat dengan cepat 

bahwa specs adalah 

sponsor dari 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) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel ( lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Scale 

Attitude 

toward 

sponsor 

 

(ATS) 

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) 

ATS 1 : Perusahaan specs yang 

mensponsori tim persija Jakarta 

adalah perusahaan yang sukses 

Likert 1-7 

 
ATS 2 :  Perusahaan specs yang 

mensponsori persija Jakarta 

memiliki produk yang 

berkualitas 

ATS 3 : Saya memiliki 

pandangan yang positif tentang 

perusahaan yang mensponsori 

persija jakarta. 

ATS 4 : Perusahaan specs yang 

mensponsori persija Jakarta 

adalah perusahaan yang 

profesional. 

(Dees et al., 2008) 

Purchase 

intention 

(PI) 

Purchase intention 

mengacu pada 

rencana seseorang 

yang secara sadar 

mengerahkan upaya 

untuk membeli 

sebuah produk dari 

suatu brand . 

(Biscaia et al., 2013) 

 
PI 1 : Saya akan membeli 

perlengkapan olahraga dari 

specs 

Likert 1-7 

 
PI 2 : ketika saya perlu peralatan 

olahraga, saya akan 

mempertimbangkan untuk 

membeli produk specs 

 
PI 3 : aktifitas sponsorhip Specs 

kepada persija Jakarta membuat 

saya ingin membeli produk dari 

specs 

(Biscaia et al., 2013) 
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3.6.  Metode Pengolahan Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam peneltian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode 

SEM.Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan model SEM (Structural Equation Modeling) atau Model 

Persamaan Struktural dengan program AMOS 21  for windows. SEM adalah 

sekumpulan teknik- teknik statistik yang memungkinkan  pengujian sebuah 

rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Didalam model SEM 

variabel dibagi menjadi dua macam yaitu: variabel eksogen (independen) dan 

endogen (dependent). 

 SEM merupakan kombinasi tekhnik multivariat antara factor analysis 

dan multiple regression yang menguji hubungan antar dependent antara 

variabel pengukuran dan variabel laten (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010) Menurut (Wijanto, 2008b) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui 

dan menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu : 

1. Spesifikasi Model (model spesification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 
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Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Model Persamaan 

Struktural (Structural Equation Model) menurut (Hair et al., 2010) sebagai 

berikut: 

1. Langkah pertama: Membangun model yang berbasis teori. SEM 

berdasarkan pada hubungan sebab akibat, dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu variabel diasumsikan untuk menghasilkan 

perubahan pada variabel lain. Pada tahap ini model teoritis 

dikembangkan sesuai dengan model yang akan diamati yang mana hal 

ini sudah tercermin dalam kerangka pemikiran.    

2. Langkah kedua: Membangun diagram alur hubungan sebab akibat. 

SEM mengganbarkan hubungan antar variabel pada sebuah diagram 

alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan 

rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis 

yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur 

menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang 

digambarkan lurus menunjukan hubunga kausal langsung dari suati 

konstruk ke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan 

independent variable yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam 

model. Konstruk eksogen adalah konstrukyang dituju oleh garis 

dengan satu ujung panah 

3. Langkah ketiga: Menjabarkan diagram alur kedalam persamaan 

matematis. Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap kedua 

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



55 

 

  

  Indonesia Banking School 

     

diatas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang 

dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas: 

a. Persamaan struktural (structural model), menyatakan hubungan 

kausalitas untuk menguji hipotesis 

b. Model pengukuran (measurement model), menyatakan 

hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian 

(latent). 

4. Langkah keempat: Memilih tipe matriks input. Dalam pengujian, 

matriks input yang digunakan adalah matriks korelasi 

5. Langkah kelima: Menaksir identifikasi persamaan model. 

Masalah dalam identifikasi pada prinsipnya adalah pada problem 

mengenai ketidak mampuan model yang dikembangkan untuk 

menghasilkan estimasi yang baik. Pada langkah ini dapat dilakukan 

dengan  melihat : 

a. Standar error yang lebih besar untuk satu atau lebih koefisien. 

b. Korelasi yang tinggi (lebih besar atau sama degan 0,9) diantara 

koefisien estimasi 

6. Langkah keenam: Interpretasi model atau hasil pengujian 

Pada tahap ini hasil diinterpretasikan dan dikaji secara teoritis dan 

mendalam. Penjelasan-penjelasan logis diuraikan atas temuan. 
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3.6.1. Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan melakukan spesifikasi model yang terestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian 

merupakan hal yang penting dalam model SEM  

Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen 

Yaitu attitudinal loyalty, behavioral loyalty ( variable eksogen ) sponsorship 

awareness, attitude toward sponsor, purchase intention ( variable endogen). 

Selanjutnya variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau 

disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati adalah indikator dari 

variabel eksogen maupun variabel endogen. Pada metode survey menggunakan 

kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel Pada penelitian ini terdapat 

lima variabel teramati, dimana terdapat 20 pertanyaan. Berdasarkan penjelasan 

diatas maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Sumber : AMOS  21  

Gambar 3.1. Path Diagram 
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3.6.2. Identifikasi 

Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan stimultan. 

Dengan mengetahui degree of freedom setiap kategori, akan menentukan layak 

atau tidaknya model untuk diuji. Formula untuk menunjukan degree of freedom 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

    df=1/2[(p)(p+1)]-k  

p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada model 

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

setelah memperoleh hasil degree of freedom maka selanjutnya dapat 

menentukan kategorinya. Terdapat 3 kategori identifikasi (Wijanto, 2008c) 

dalam persamaan stimulan: 

a. Under-identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui. Data yang diketahui 

tersebut merupakan variance dan covariance dari variabel teramati. 

Model underidentified di kategorikan jika degree of freedom 

negatif   (-). Jika identifikasi sudah menunjukan under-identified 

maka tidak perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 

b. Just identified  

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang sama 

dengan data yang dikumpulkan. Degree of freedom dalam kategori 

just identified adalah nol (0) atau saturated. Karena model sudah 
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teridentifikasi maka estimasi dan penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

c. Over identified Menggambarkan model dengan jumlah parameter 

yang diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang dikumpulkan. 

Degree of freedom dalam kategori over identified adalah positif (+), 

sehingga diperlukan estimasi dan penilaian model. 

3.6.3. Estimasi 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk 

menghasilkan nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode 

estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali 

ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum 

Likehood Estimator (MLE). MLE secara literatif akan meminimalisir fungsi 

F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut:  

F ML (e)= log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan ∑ (Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y 

adalah multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution 

(Wijanto, 2008d). Sedangkan p + q adalah banyaknya variabel teramati (X dan 

Y) dalam model. 
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3.6.4. Uji kecocokan (testing fit) 

Setelah syarat-syarat dari estimasi dipenuhi, langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji kecocokan. Uji kecocokan yang akan dilakukan ada 

beberapa macam, antara lain: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

3.6.4.1.  Kecocokan model pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui: 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

3.6.4.2.  Kecocokan Model Keseluruhan 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain. 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai 

ukuran kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut: 
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a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

RMSEA = √
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 

<RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF 

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adlah sebagai berikut: 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null 

model atau independence model 

 

a. Comparative Fit Index (CFI) Adapun rumus CFI adalah sebagai 

berikut: 

CFI=1 – 
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 

menunjukan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut 

sebagai marginal fit. 
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Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap 

GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai 

berikut: 

     Tabel 3.2  

Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF 
Tingkat Kecocokan yang bisa 

diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan terjadi dalam 

populasi dan bukan sampel. 

RMSEA ≤ 0,80 adalah goodfit, sedang 

RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah goodfit. 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai 

lebih tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 

0,90 adalah good fit, sedang 0,80 ≤
 CFI ≤ 0,90 adalah marginal fit. 

    Sumber :(Wijanto, 2008a)  

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-trest) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai 

alat ukur. Menurut (Malhotra, 2005) jumlah sampel yang diperlukan untuk 

menguji instrumen antara 15-30 responden supaya dapat dipertanggung 

jawabkan validity dan realibity nya. 

3.7.1. Uji Validitas (Pre-test) 

Uji validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2014). 
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Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel attitudinal loyalty, behavioral loyalty, sponsorship awareness, 

attitude toward sponsor dan purchase intention. 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor 

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure 

of Sampling Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, 

dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai 

tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 

     Tabel 3.4 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di isyaratkan 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequency. KMO MSA 

adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi 

dalam variabel yang merupakan 

variasi umum (common varriance), 

yakni variansi dalam penelitian 

 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan 

 

Barlett’s Test of Sphericity 

mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi adalah matriks indentitas, 

yang mengindikasikan bahwa 

variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated 

 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. Nilai 

yang kurang dari 0,5 menunjukan 

hubungan yang signifikan antar 

variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan 

 

Anti-image Matrices Setiap nilai 

pada kolom diagonal matriks kolerasi 

anti-image menunjukan Measure of 

Sampling Adequancy dari masing-

masing indicator 

 

 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya didalam faktor tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel komponen 

faktor 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 

sama dengan 0,5 

Sumber: (Hair et al., 2010) 
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3.7.2. Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 

2014). 

 Ada beberapa metode pengujian realibilitas diantaranya 

menggunakan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 dan setelah di uji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak 

gugur dimasukan ke dalam uji reliabilitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

The Jakmania merupakan salah satu kelompok suporter terbesar di 

Indonesia. The Jakmania adalah suporter dari klub Persija Jakarta, The 

Jakmania tidak hanya tersebar di kota Jakarta saja tetapi tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia. 

 Didirikannya kelompok suporter ini pada tahun 1997 adalah 

bertujuan untuk mendukung klub Persija Jakarta dan mengembalikan gairah 

persepakbolaan khususnya di kota Jakarta  (Jakonlineasia.com, 2015) 

4.1.1. Visi Misi The Jakmania 

Berikut adalah visi misi The Jakmania:  

Visi Menciptakan organisasi The Jakmania lebih unggul dan bisa 

bersaing dalam organisasi sepakbola Indonesia.(Jakonlineasia.com, 2015) 

Misi 

1. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia agar tepat guna 

2. Meningkatkan potensi anggota The Jakmania 

3. Meningkatkan mutu organisasi untuk lebih berguna bagi untuk 

anggota dan masyarakat sepakbola 

 

 

65 
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4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Hasil Uji Validitas(pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada 

hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), Antiimage matrices 

(MSA) dan Factor loading of component matrix (factor loading). 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) 

 

Variabel Indikator KMO SIG MSA 

Faktor 

Loading Kesimpulan 

Nilai yang di isyaratkan >0.5 <0.5 >0.5 >0.5 Valid 

Attitudinal 

Loyalty 

AL1 

0.646 0.000 

0.617 0.761 Valid 

AL2 0.536 0.659 Valid 

AL3 0.666 0.641 Valid 

AL4 0.772 0.818 Valid 

AL5 0.584 0.584 Valid 

AL6 0.714 0.82 Valid 

Behavioral 

Loyalty 

BL1 

0.698 0.000 

0.665 0.955 Valid 

BL2 0.628 0.972 Valid 

BL3 0.874 0.899 Valid 

Sponsor 

Awareness 

SA1 

0.649 0.000 

0.833 0.754 Valid 

SA2 0.602 0.913 Valid 

SA3 0.618 0.889 Valid 

Attitude 

toward 

Sponsorship 

ATS1 

0.717 0.000 

0.749 0.773 Valid 

ATS2 0.68 0.918 Valid 

ATS3 0.714 0.871 Valid 

ATS4 0.741 0.906 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 

0.706 0.000 

0.679 0.864 Valid 

PI2 0.720 0.835 Valid 

PI3 0.724 0.833 Valid 

 Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh data peneliti dengan SPSS  

 

 dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuisioner dari lima variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin 
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diukur dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam 

pre-test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2. Hasil Uji Reliable (pre-test)  

 Data yang diperoleh dari hasil kuisioner ini akan melewati uji 

internal consistency realibility dari skala pengukuran yang terdapat pada 

kuesioner penelitian dengan asumsi nilai tertentu yang memenuhi syarat. Nilai 

Cronbach’s Alpha mengindikasikan tingkat kehandalan yang sempurna 

sehingga dapat dikatakan semakin tinggi nilai Cronbach alpha maka akan 

semakin baik tingkat kehandalan kumpulan pertanyaan dalam kuisioner 

tersebut. 

  Terdapat beberapa pendapat mengenai standar minimum nilai 

koefisien Cronbach’s Alpha yang baik, namun biasanya standar nilai minimum 

yang digunakan adalah 0,6 (Malhotra, 2010). Ketika nilai uji realibilitas 

mencapai nilai 0,6, maka kuisioner tersebut dapat dikatakan layak karena 

memenuhi internal consistency realibility. Berikut adalah hasil analisis 

realibilitas terhadap pretest kuisioner sebanyak 30 responden yang 

digambarkan pada tabel. 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Realibilitas Data (pre-test) 

 

Variable Cronbach’s Alpha Kriteria 

Attitudinal Loyalty  0.805 Reliable 

Behavioral Loyalty 0.881 Reliable 

Sponsor Awareness  0.806 Reliable 

Attitude Toward Sponsor  0.865 Reliable 

Purchase Intention  0.792 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh data peneliti dengan SPSS 21 

 Dari hasil pengolahan data pretest menggunakan SPSS 21, kelima 

variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha 

masing masing variabel lebih besar dari 0,6 . 

4.3. Profil Responden 

Berdasarkan hasil penghimpunan data dari 100 responden yang aktif 

dalam keanggotaan, memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania, 

dan yang tinggal dan menetap di DKI Jakarta, dapat diperoleh informasi 

mengenai jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan pengeluaran perbulan. 

Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden 

sebagai objek penelitian. Gambaran umum dari responden sebagai obyek 

penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti pada bagian berikut. 
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4.3.1. Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.1 grafik menggambarkan bahwa dari seluruh 

responden yang berjumlah 100 adalah 87% laki-laki dan 13% perempuan.  
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4.3.2. Jenis Pekerjaan Responden 

 
 

 

Gambar 4. 2 Jenis Pekerjaan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden, dapat 

dilihat bahwa jumlah karyawan sebanyak sebanyak 23 orang dengan persentase 

mencapai 23%. Jumlah responden pelajar atau mahasiswa sebanyak 77 orang 

dengan persentase mencapai 77%. Jumlah responden wirausaha sebanyak 0 

orang dengan persentase mencapai 0% dan sisanya pekerjaan lain-lain 

sejumlah 0 orang dengan persentase mencapai 0%. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar 
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4.3.3. Pendidikan Responden 

 

 

Gambar 4. 3 Pendidikan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 responden, dapat 

dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir tingkat SMA sebanyak 

sebanyak 15 orang dengan persentase mencapai 15%. Jumlah responden 

dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 85 orang dengan persentase mencapai 

85%. Jumlah responden dengan pendidikan terakhir D2-D3 sebanyak 0 orang 

dengan persentase mencapai 0% Jumlah responden dengan pendidikan terakhir 

S2-S3 sejumlah 0 orang dengan persentase mencapai 0%.  dan sisanya dengan 

pendidikan lain-lain sejumlah 0 orang dengan persentase mencapai 0%. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1. 
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4.3.4. Usia Responden 

 

 

Gambar 4. 4 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

pada penelitian ini adalah responden yang berusia 21-25 tahun berjumlah 72 

orang atau sebesar 72%, lalu responden yang berusia <18 tahun berjumlah 12 

orang atau 12% responden usia 18-20 tahun berjumlah 9 atau sebesar 9% , dan 

responden pada usia >25 tahun sebanyak 7 orang. 
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4.3.5. Rata-rata Pengeluaran Per bulan Responden 

 

          Gambar 4.5 Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

            Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Rata-rata pengeluaran responden per bulannya dalam penelitian ini 

adalah yang kurang dari Rp 1.000.000 berjumlah 10 orang atau sebesar 10% 

lalu responden dengan rata-rata pengeluaran per bulan Rp 1.000.000 - Rp 

3.000.000 berjumlah 82 orang atau sebesar 82%, selanjutnya dengan 

pendapatan per bulan sebesar >3.000.000 berjumlah 8 orang atau sebesar 8%. 
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4.4. Hasil Analisis Data 

Hasil analisis data pada penelitian ini mencakup evaluasi kecocokan 

model yang diajukan, kemudian setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan 

pada hasil analisis data menggunakan SEM. Software AMOS 21 digunakan 

sebagai alat bantu upaya pengujian hipotesis. Alat bantu atau software 

tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 

2007 dan SPSS 21 untuk mengolah berbagai data menjadi informasi. 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model 

structural (structural model) dan model pengukuran (measurement model). 

Model structural menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, 

atau dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis yang 

dibentuk. Model pengukuran tidak jauh berbeda dengan penggambaran model 

struktural, perbedaannya terletak antar variabel teramati (observed variable) 

dengan variabel laten yang terkait. Kedua model tersebut digambarkan dalam 

path diagram. 

4.4.2. Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just 

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut 

berada dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom 
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yang positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, 

yang diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4. 3 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 209 

Number of distinct parameters to be 

estimated 
67 

Degrees of freedom (209-67) 142 
       Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3. Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kemampuan sua tu alat ukur atau indikator dalam mengukur 

variabel laten yang diukurnya. Ssuatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0.50 dan idealnya ≥ 0.70. Reliabilitas adalah konsisten suatu 

pengukuran.(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010)  
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator 

mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya(Hair et al., 

2010) 

 Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite 

reliability Measure dan variance extracted Measures, sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70 

dan variance extracted (EVA) ≥ 0.50. 

 

VARIABEL INDIKATOR 
UJI VALIDITAS UJI RELIABILITAS 

FACTOR 

LOADING 
KESIMPULAN AVE>0.5  CR>0.7  KESIMPULAN 

ATTITUDINAL 

LOYALTY 

AL1 0.94 Valid 

0.554 0.874 Reliable 

AL2 0.953 Valid 

AL3 0.787 Valid 

AL4 0.587 Valid 

AL5 0.421 Valid 

AL6 0.625 Valid 

BEHAVIORAL 

LOYALTY 

BL1 0.778 Valid 

0.548 0.784 Reliable BL2 0.682 Valid 

BL3 0.758 Valid 

SPONSOR 

AWARENESS 

SA1 0.771 Valid 

0.731 0.89 Reliable SA2 0.865 Valid 

SA3 0.922 Valid 

ATTITUDE 

TOWARD 

SPONSORSHIP 

ATS1 0.917 Valid 

0.865 0.962 Reliable 
ATS2 0.976 Valid 

ATS3 0.92 Valid 

ATS4 0.906 Valid 

PURCHASE 

INTENTION 

PI1 0.931 Valid 

0.854 0.946 Reliable PI2 0.91 Valid 

PI3 0.932 Valid 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor 

loading yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid 

dan semua variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain 

validitas, tabel 4.4 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE 

dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa 

indikator-indikator yang dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4. Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

4.4.4.1. Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan 

data yang berjumlah 100 sampai 200,berdasarkan hasil perhitungan responden 

dengan menggunakan teori dari slovin yang mengasilkan angka 100 responden 

sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 data. Dengan 

demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuh 
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4.4.5. Uji Model Keseluruhan 

4.4.5.1.  Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF  Tingkat 

Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df  CMIN/df ≤ 5.00 

(good fit) 
3.177 Good Fit 

RMSEA  

RMSEA ≤ 0.08 

(good fit) 

0.08 ≤ RMSEA 

≤ 

0.10 

(marginal fit) 

RMSEA ≥ 0.10 

(poor fit) 

0.148 Poor Fit 

CFI  

CFI≥ 0.90 

(good fit) 

0.80 ≤ CFI ≤ 

0.90 

(marginal fit) 

CFI ≤ 0.80 

(poor fit) 

0.846 Marginal Fit 

           Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.5  memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF 

yang terdiri dari CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan 

criteria good fit, lalu ada poor fit, dan marginal fit. Jika ada satu atau lebih 

parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model dalam 

penelitian ini dinyatakan fit (Hait et al., 2010) 
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4.4.5.2. Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural 

Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel 

laten eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan 

terhadap koefisienkoefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan 

hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, 

sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 

 pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi 

dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil 

yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p< 0.05 maka hipotesis 

yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter 

menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p > 

0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4. 6 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 

   Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, analisa setiap hipotesis dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap behavioral loyalty yang 

merupakan hipotesis 1 memiliki nilai estimasi yang positif sebesar 0.78 

dan untuk  p-value sebesar *** dimana memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 

agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 
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Attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap behavioral loyalty 

dan didukung oleh data. 

2. Pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap sponsor awareness yang 

merupakan hipotesis 2a tidak didukung oleh data karena memiliki nilai p-

value sebesar 0.875 dimana tidak memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar 

dapat didukung oleh data. 

3. Pengaruh positif behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsorship 

yang merupakan hipotesis 2b memiliki nilai estimasi yang positif sebesar 

0.606 dan untuk  p-value sebesar 0.023 dimana memenuhi syarat p-value ≤ 

0.05 agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

Behavioral loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap Attitude toward 

sponsorship dan didukung oleh data. 

4. Pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsorship 

yang merupakan hipotesis 3a memiliki nilai estimasi yang negatif sebesar -

.483 dan untuk  p-value sebesar 0.029 dimana memenuhi syarat p-value ≤ 

0.05 agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

Attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap attitude toward 

sponsorship dan didukung oleh data. 

5. Pengaruh positif Behavioral loyalty terhadap attitude toward sponsor yang 

merupakan hipotesis 3b tidak didukung oleh data karena memiliki nilai p-

value sebesar 0.172 dimana tidak memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar 

dapat didukung oleh data. 
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6. Pengaruh positif attitudinal loyalty terhadap purchase intention yang 

merupakan hipotesis 4a memiliki nilai estimasi yang positif sebesar .884 

dan untuk  p-value sebesar 0.003 dimana memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 

agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

Attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap purchase 

intention dan didukung oleh data. 

7. Pengaruh positif behavioral loyalty terhadap purchase intention yang 

merupakan hipotesis 4b memiliki nilai estimasi yang positif sebesar 2.367 

dan untuk  p-value sebesar 0.039 dimana memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 

agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

behavioral loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap purchase 

intention dan didukung oleh data. 

8. Pengaruh positif sponsor awareness terhadap attitude toward sponsorship 

yang merupakan hipotesis 5 memiliki nilai estimasi yang positif sebesar 

0.527dan untuk  p-value sebesar *** dimana memenuhi syarat p-value ≤ 

0.05 agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

sponsor awareness terbukti berpengaruh positif terhadap attitude toward 

sponsorship dan didukung oleh data. 

9. Pengaruh positif sponsorship awareness terhadap purchase intention yang 

merupakan hipotesis 6 tidak didukung oleh data karena memiliki nilai p-

value sebesar 0.968 dimana tidak memenuhi syarat p-value ≤ 0.05 agar 

dapat didukung oleh data. 
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10.  Pengaruh positif attitude toward sponsor terhadap purchase intentioin 

yang merupakan hipotesis 7 memiliki nilai estimasi yang positif sebesar 

0.113 dan untuk  p-value sebesar .015 dimana memenuhi syarat p-value ≤ 

0.05 agar dapat di dukung oleh data Maka dari hasil tersebut hipotesis 

sponsor awareness terbukti berpengaruh positif terhadap attitude toward 

sponsorship dan didukung oleh data. 

4.5.  Pembahasan  

Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reabilitas, serta model 

pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian 

hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, 7 hipotesis terbukti 

berpengaruh positif dan 3 hipotesis tidak terbukti berpengaruh positif. Berikut 

pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian ini: 

4.5.1. 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, 
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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. 

4.5.2. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap sponsor awareness 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

attitudinal loyalty tidak berpengaruh positif terhadap sponsor awareness. Hasil 

tersebut mengkonfirmasi penelitian biscaia yang juga menyimpulkan bahwa 

attitudinal loyalty tidak memiliki pengaruh positif terhadap sponsor awareness 

(Biscaia et al., 2013) Penjelasan akan hasil ini adalah bahwa the jak mania 

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. 
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Fakta bahwa attitudinal loyalty the jakmania yang tinggi terhadap 

persija Jakarta terlihat dari nilai rata rata responden pada alat ukur attitudinal 

loyalty sebesar 5.71  pada skala 7 

4.5.3. Pengaruh behavioral loyalty terhadap sponsor awareness 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

behavioral loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap behavioral loyalty. 

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. 

4.5.4. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap attitude toward sponsorship 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

attitudinal loyalty berpengaruh terhadap attitude toward sponsor. namun hasil 

ini menunjukan nilai output regression estimasi yang negatif dengan nilai p 

yang valid,. yang artinya menunjukan bahwa semakin tinggi attitudinal loyalty 

menyebabkan semakin rendah attitude toward sponsor 

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 
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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).  

Fakta bahwa attitudinal loyalty the jakmania yang tinggi terhadap persija 

Jakarta terlihat dari nilai rata rata responden pada alat ukur attitudinal loyalty 

sebesar 5.71  pada skala 7 

4.5.5. 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 

Jayapura ini mungkin menunjukkan bahwa jika komitmen sponsor dengan tim 

tampaknya tidak kredibel di mata konsumen maka  sikap terhadap sponsor 

mungkin tidak dipengaruhi. 

4.5.6. Pengaruh attitudinal loyalty terhadap purchase intention 

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap purchase intention. 
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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, penggemar merasa bahwa tugas 

merekalah untuk membeli produk sponsor sebagai rasa atau ucapan 

terimakasih kepada sponsor karena mendukung tim favorit mereka  

4.5.7. 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) specs sponsor dari Persija Jakarta ini 

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.  

4.5.8. 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 
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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. 

4.5.9. 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 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 namun niat mereka untuk 

membeli produk 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 

4.5.10. 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 
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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 dirasakan sendiri the jakmania, 

seperti mereka telah mengetahui bahwa produk specs adalah produk yang 

berkualitas , specs adalah perusahaan yang profesional sehingga keinginan 

untuk membeli produk specs menjadi tinggi, 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. 

4.6.  Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari attitudinal 

loyalty, behavioral loyalty, sponsor awareness, attitude toward sponsorship 

terhadap purchase intentions. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 

diberikan implikasi manajerial bagi manajemen Specs atau perusahaan serta 

marketer yang menggunakan aktifitas sponsorship sebagai wahana pemasaran . 

Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada manajemen specs adalah 

sebagai berikut 

Berdasarkan hasil penelitian yang di atas, dapat ditarik implikasi 

manajerial bagi marketer yang menggunakan aktifitas sponsorship sebagai 
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wahana pemasaran dengan menggunakan analisis koefisien estimasi dalam 

output regression dan average value masing-masing indikator variabel 

independen dalam penelitian ini. prioritas aspek yang harus didahulukan 

berdasarkan koefisien estimasi dalam output regression akan dijelaskan pada 

sub-bab ini.  

1. Perilaku loyal atau behavioral loyalty sangat diperlukan untuk mencapai 

tahap purchase intention, ini menkonfirmasi penelitian dari 

(Biscaia,2013) yang menyatakan bahwa perilaku loyal suporter akan 

menciptakan niat beli suporter pada produk sponsor. Behavioral loyalty 

dalam aktifitas sponsorship hendaknya menjadi prioritas pertama yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan atau marketer yang ingin 

menggunakan aktifitas sponsorship sebagai wahana pemasaran guna 

mengupayakan terbentuknya niatan konsumen untuk membeli produk dari 

sponsor  karena koefisien estimasi dari hipotesis H4B yang menyatakan 

behavioral loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase 

intention. mencatatkan angka sebesar 2.367.  

Tabel  4.7 Average Value Indikator Behavioral Loyalty 

Indikator 
Average 

Value 

BL1 5.43 

BL2 4.84 

BL3 4.44 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 
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Hasil pada tabel 4.7 menunjukan bahwa indikator BL3 yang menyatakan 

bahwa “Saya sering mengikuti gathering dan diskusi tentang persija 

Jakarta” memiliki nilai average value terendah dibandingkan dengan 

indikator variabel behavioral loyalty lainnya (Nilai rata-rata responden 

skala likert 4.44 dari skala 7 (nilai tengah=4)). Nilai ini menunjukan 

bahwa suporter masih jarang mengikuti diskusi atau aktifitas gathering 

tentang persija sehingga tidak menghasilkan adanya niatan untuk membeli 

produk sponsor.  pihak penyelenggara gathering atau diskusi tentang 

persija ini harus membuat gathering menjadi lebih menarik sehingga the 

jakmania tertarik untuk datang, pihak sponsor juga dapat terlibat dalam 

menyelenggarakan gathering atau diskusi ini misalnya sponsor 

mendatangkan pemain dari Persija Jakarta ke dalam ruang diskusi atau 

gathering sehingga menarik perhatian penggemar untuk datang dan 

gathering tersebut dimanfaatkan oleh specs sebagai wahana periklanan 

yang dapat membentuk niat  the jakmania untuk membeli produk specs. 

2. Attitudinal loyalty sangat diperlukan untuk mencapai tahap purchase 

intention, ini menkonfirmasi penelitian dari biscaia yang menyatakan 

bahwa sikap loyal suporter akan menciptakan niat beli suporter pada 

produk sponsor, Attitudinal loyalty suporter pada aktifitas sponsorship 

hendaknya dijadikan prioritas kedua yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan atau marketer yang ingin menggunakan aktifitas sponsorship 

sebagai wahana pemasaran guna mengupayakan terbentuknya niatan 
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konsumen untuk membeli produk dari sponsor karena koefisien estimasi 

dari hipotesis H4B yang menyatakan attitudinal loyalty memiliki 

pengaruh yang positif terhadap purchase intention  mencatatkan angka 

sebesar 0.884. 

Tabel  4.8 Average Value Indikator Attitudinal Loyalty 

Indikator Average 

Value 

AL1 4.72 

AL2 5.15 

AL3 4.91 

AL4 4.47 

AL5 4.55 

AL6 5.91 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

 

Hasil pada tabel 4.8 menunjukan bahwa indikator AL4 yang menyatakan 

bahwa “saya akan menyaksikan pertandingan persija Jakarta terlepas dari 

tim inti atau tim lapis dua yang dimainkan” memiliki nilai average value 

terendah dibandingkan dengan indikator variabel attitudinal loyalty 

lainnya (Nilai rata-rata responden skala likert 4.47 dari skala 7 (nilai 

tengah=4)). Nilai ini menunjukan bahwa keinginan suporter untuk 

menyaksikan pertandingan tim lapis dua secara langsung masih kecil 

sehinga tidak menghasilkan purchase intention the jakmania pada produk 

specs , manajemen specs dapat memaksimalkan aktifitas sponsorship di 

lapangan pada pertandingan tim utama dari persija Jakarta. 
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3. Perilaku loyal atau behavioral loyalty sangat diperlukan untuk 

mendapatkan awareness suporter pada sponsor , suporter yang sering 

menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion akan lebih banyak 

terpapar pesan sponsor di stadion sehingga tingkat identifikasi sponsornya 

tinggi , ini menkonfirmasi penelitian dari biscaia yang menyatakan bahwa 

perilaku loyal suporter akan menciptakan awareness suporter pada 

sponsor , behavioral loyalty  dalam aktifitas sponsorship hendaknya 

menjadi prioritas ketiga yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau 

marketer yang ingin menggunakan aktifitas sponsorship sebagai wahana 

pemasaran guna mengupayakan terbentuknya sponsor awareness dari 

audience. karena koefisien estimasi dari hipotesis H2B yang menyatakan 

Behavioral loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap sponsor 

awareness. mencatatkan angka sebesar 0.606 Hasil  

Tabel  4.9 Average Value Indikator Behavioral Loyalty 

Indikator 
Average 

Value 

BL1 5.43 

BL2 4.84 

BL3 4.44 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

 

pada tabel 4.9 menunjukan bahwa indikator BL3 yang menyatakan bahwa 

“Saya sering mengikuti gathering dan diskusi tentang persija Jakarta” 

memiliki nilai average value terendah dibandingkan dengan indikator 
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variabel behavioral loyalty lainnya (Nilai rata-rata responden skala likert 

4.44 dari skala 7 (nilai tengah=4)). Nilai ini menunjukan bahwa suporter 

masih jarang mengikuti diskusi atau aktifitas gathering tentang persija 

sehingga tidak menghasilkan sponsor awareness, manajemen the 

jakmania harusnya membuat gathering menjadi lebih menarik dan tidak 

terlalu kaku  sehingga para suporter tertarik untuk mengikuti gathering 

atau diskusi, agar gathering lebih menarik perhatian dari suporter 

manajemen the jakmania dapat mendatangkan pemain dari Persija Jakarta 

sehingga kemungkinan suporter untuk hadir sangat besar, ketika 

gathering atau diskusi ini banyak dihadiri oleh the jakmania maka akan 

menghasilkan identifikasi sponsor yang tinggi. 

4. Sponsor awareness sangat diperlukan untuk mendapatkan sikap positif 

suporter kepada sponsor , ini menkonfirmasi penelitian dari biscaia yang 

menyatakan bahwa melihat sponsor memberikan dukungan kepada tim 

tahun ke tahun akan menciptakan sikap positif suporter kepada sponsor, 

sponsor awareness dalam aktifitas sponsorship hendaknya menjadi 

prioritas keempat yang harus  diperhatikan oleh perusahaan atau marketer 

yang ingin menggunakan aktifitas sponsorship sebagai wahana pemasaran 

guna mengupayakan terbentuknya sikap positif terhadap sponsor. Karena 

koefisien estimasi dari hipotesis H5 yang menyatakan sponsor awareness 

memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude toward sponsor. 

mencatatkan angka sebesar 0.606. 
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Tabel  4.10 Average Value Indikator Sponsor Aawareness 

Indikator Average 

value 

SA1 5.84 

SA2 5.66 

SA3 5.8 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

 

 Hasil pada tabel 4.10 menunjukan bahwa indikator SA2 yang 

menyatakan bahwa “Saya dapat mengingat dengan cepat bahwa specs 

adalah sponsor dari persija Jakarta” memiliki nilai average value terendah 

dibandingkan dengan indikator variabel sponsor awareness lainnya (Nilai 

rata-rata responden skala likert 5.66 dari skala 7 (nilai tengah=4)). Hal 

tersebut menunjukan bahwa the jakmania belum dapat mengidentifikasi 

secara akurat bahwa specs adalah sponsor dari persija Jakarta, 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 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 
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semakin sering followers akan melihat logo specs yang akan 

menghasilkan identifikasi sponsor yang tinggi. 

5. Attitude toward sponsor juga diperlukan untuk mencapai tahap purchase 

intention, ini diperkuat dengan penelitian dari biscaia yang menyatakan 

bahwa sikap dari suporter kepada sponsor akan menciptakan niat beli 

suporter pada produk sponsor. Attitude toward sponsor dalam aktifitas 

sponsorship hendaknya menjadi prioritas kelima yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan atau marketer yang ingin menggunakan aktifitas 

sponsorship sebagai wahana pemasaran guna mengupayakan 

terbentuknya purchase intention produk sponsor. karena koefisien 

estimasi dari hipotesis H7 yang menyatakan attitude toward sponsor 

memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase intention. mencatatkan 

angka sebesar 0.113 

Tabel  4.11 Average Value Indikator Attitude Toward Sponsor 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

 

 Hasil pada tabel 4.11 menunjukan bahwa indikator ATS3 yang 

menyatakan bahwa “Saya memiliki pandangan yang positif tentang 

perusahaan yang mensponsori persija jakarta.” memiliki nilai average 

Indikator 
Average value 

ATS1 5.65 

ATS2 5.63 

ATS3 5.58 

ATS4 5.6 
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value terendah dibandingkan dengan indikator variabel attitude toward 

sponsor lainnya (Nilai rata-rata responden skala likert 5.58 dari skala 7 

(nilai tengah=4)). Hal tersebut menunjukan bahwa aktifitas sponsorship 

dari specs masih kurang mendapatkan respon positif dari beberapa 

suporter Persija, penulis menyarankan manajemen Persija terus 

menginformasikan bahwa pentingnya sebuah sponsor bagi Persija Jakarta 

kepada suporter serta menginformasikan pentingnya dukungan suporter 

kepada sponsor agar terus dapat mensponsori Persija Jakarta, ketika sikap 

positif kepada sponsor telah tercipta maka intensitas untuk membeli 

produk sponsor akan meningkat. 

6. Attitudinal loyalty atau sikap loyal sangat diperlukan untuk menciptakan 

perilaku loyal suporter , ini menkonfirmasi penelitian dari biscaia yang 

menyatakan bahwa sikap loyal suporter akan menciptakan perilaku loyal 

suporter. Attitudinal loyalty suporter pada aktifitas sponsorship hendaknya 

dijadikan prioritas keenam yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau 

marketer yang ingin menggunakan aktifitas sponsorship sebagai wahana 

pemasaran guna mengupayakan terbentuknya behavioral loyalty suporter, 

karena koefisien estimasi dari hipotesis H1 yang menyatakan attitudinal 

loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap behavioral loyalty. 

mencatatkan angka sebesar 0.78  
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Tabel  4.12 Average Value Indikator Attitude Toward Sponsor 

Indikator Average 

Value 

AL1 4.72 

AL2 5.15 

AL3 4.91 

AL4 4.47 

AL5 4.55 

AL6 5.91 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

 

Hasil pada tabel 4.12 menunjukan bahwa indikator AL4 yang menyatakan 

bahwa “saya akan menyaksikan pertandingan persija Jakarta terlepas dari 

tim inti atau tim lapis dua yang dimainkan” memiliki nilai average value 

terendah dibandingkan dengan indikator variabel attitudinal loyalty 

lainnya (Nilai rata-rata responden skala likert 4.47 dari skala 7 (nilai 

tengah=4)). Hasil ini menunjukan bahwa niatan untuk menonton secara 

langsung tim lapis dua masih belum tinggi sehingga tidak menghasilkan 

behavioral loyalty , penulis menyarankan manajemen persija untuk terus 

mempromosikan tim lapis dua mereka, memperkenalkan tim lapis dua 

persija, meningkatkan kualitas tim lapis dua mereka agar dapat 

meningkatkan behavioral loyalty suporter.  

7. Attitudinal loyalty atau sikap loyal diperlukan untuk menciptakan suatu 

sikap terhadap sponsor, pada penelitian biscaia dinyatakan bahwa sikap 

loyal suporter akan menciptakan attitude toward sponsor, namun pada 

penelitian  ini attitudinal loyalty berbading terbalik dengan attitude 
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toward sponsor , dilihat dari koefisien estimasi dari hipotesis H3a yang 

menyatakan attitudinal loyalty memiliki pengaruh yang positif terhadap 

behavioral loyalty. mencatatkan angka sebesar -0.483.  

Tabel  4.13 Average Value Indikator Attitudinal Loyalty 

Indikator Average 

Value 

AL1 4.72 

AL2 5.15 

AL3 4.91 

AL4 4.47 

AL5 4.55 

AL6 5.91 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Microsoft Excel 

Hasil pada tabel 4.13 menunjukan bahwa indikator AL6 yang menyatakan 

bahwa “kesetiaan saya tidak akan pernah beralih meskipun, teman dekat 

saya adalah fans dari tim lain.” memiliki nilai average value tertinggi 

dibandingkan dengan indikator variabel attitudinal loyalty lainnya (Nilai 

rata-rata responden skala likert 5.91 dari skala 7 (nilai tengah=4)). Karena 

hasil estimasi output regression menunjukan hasil yang berbanding 

terbalik maka nilai indikator yang kiranya masih butuh perhatian adalah 

indikator yang memiliki average value yang tinggi, karena semakin tinggi 

attitudinal loyalty maka menghasilkan  attitude toward sponsor yang 

rendah, hasil ini menunjukan bahwa kesetiaan the jakmania adalah tingggi 

sehingga mereka tidak akan beralih kesetiaanya meskipun teman dekatnya 

adalah pendukung dari tim lain. Penulis menyarankan manajemen specs 
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sebaiknya melakukan aktifitas sponsorship yang merangkul suporter juga 

didalamnya , belum lama ini the jakmania dinobatkan sebagai suporter ter-

fariplay selama paruh musim ajang Liga 1 , ini dapat dimanfaatkan untuk 

specs melibatkan the jakmania dalam aktifitas sponsorshipnya, seperti 

dengan membuat iklan dengan ucapan selamat kepada the jakmania 

sebagai suporter ter-fairplay dengan tampilan suporter the jakmania 

menggunakan berbagai produk specs yang terkait dengan Persija Jakarta. 
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BAB V 

 PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dari sepuluh hipotesis penelitian 

yang diperoleh hasil sebagai berikut : 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tim loyalty , 

sponsor awareness, dan attitude toward sponsorship terhadap purchase 

intention Penelitian ini merupakan replikasi dari kerangka penelitian 

sebelumnya (Biscaia et al., 2013). Hasil analisis melalui pendekatan SEM 

menunjukan secara umum hipotesis yang diajukan terbukti, kecuali untuk 

empat hipotesis negatif tidak terbukti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil 

analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan ini adalah: 

1. Attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap 

behavioral loyalty 

2. Attitudinal loyalty tidak terbukti berpengaruh positif terhadap 

sponsor awareness 

3. Behavioral loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap 

sponsor awareness 

4. Attitudinal loyalty tidak terbukti berpengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsorship 

5. Behavioral loyalty tidak terbukti berpengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsorship 
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6. Sponsorship awareness terbukti berpengaruh positif terhadap 

attitude toward sponsorship 

7. Attitudinal loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap 

purchase intention 

8. Behavioral loyalty terbukti berpengaruh positif terhadap 

purchase intention 

9. Sponsorship awareness tidak terbukti berpengaruh positif 

terhadap purchase intention 

10. Attitude toward sponsorship terbukti berpengaruh positif 

terhadap purchase intention 
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5.2.  Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjut 

Dalam penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dapat 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan saran baik untuk manajemen Specs maupun untuk peneliti 

selanjutnya 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 
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setiap unggahan instagram dari akun resmi persija dan akun resmi 

the 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 sponsor sehingga 

peneliti dapat membandingkan reaksi penggemar pada tiap sponsor 

yang mensponsori satu klub yang sama. 
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c. Dapat menambahkan variabel Team identification agar peneliti 

dapat melihat apa yang membuat suporter the jakmania memiliki 

keterikatan dengan persija Jakarta. 
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