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ABSTRACT 

In the times of growing football industry, behavioral intentions of football 

fans are also getting changed with the times. The behavior of the fans loyalty has 

become an important strategic tool used by the management of football clubs in 

the country in the face of competition existing competition. The main objective of 

this study was to investigate the factors that form the behavioral intentions of 

supporters in a match watched his favorite football club. 

This research is classified as descriptive analysis method to take samples 

and questionnaires as the main tool. Samples were supporters club Persija 

Jakarta, whice have a membership card The Jakmania, fans who live and stay in 

Jakarta and fans who've watched the match Persija Jakarta directly in the 

stadium. Respondents were selected using non probability sampling techniques 

and sampling purposive. The results of the analysis using Structural Equation 

Model (SEM) to analyze the results. 

The results can be summarized as follows: 1. Sport attachment has 

positive influence on team identification, 2. Player attachment has positive effect 

on team identification, 3. Local city attachment has positive effect on team 

identification, 4. Fans community attachment did not effect on team identification, 

5 . Team identification positive effect on behavioral intentions, 6. Game 

satisfaction  positive effect on behavioral intentions, 7. Service satisfaction did not 

effect on behavioral intentions. 

 

Keywords: Sport Attachment, Player Attachment, Local City Attachment, Fans 

Community Attachment, Team Identification, Game Satisfaction, 

Service Satisfaction, Behavioral Intentions. 
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ABSTRAK 

 

Di zamansemakin berkembangnya industri sepakbola, niat perilaku para 

suporter sepakbola juga semakin berubah mengikuti zaman. Perilaku loyalitas 

para suporter ini telah menjadi alat strategis yang penting yang digunakan oleh 

para manajemen klub sepakbola di dalam negeri dalam menghadapi persaingan 

kompetisi yang ada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki 

faktor apa saja yang membentuk niat perilaku suporter dalam menyaksikan 

pertandingan klub sepakbola favoritnya. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai metode analisis deskriptif dengan 

mengambil sampel dan kuesioner sebagai alat utama. Sampel penelitian ini adalah 

suporter klub Persija Jakarta, yamg memiliki Kartu Tanda Anggota The Jakmania, 

suporter yang tinggal dan menetap di Jakarta dan suporter yang pernah 

menyaksikan pertandingan Persija Jakarta secara langsung di stadion. Responden 

dipilih dengan menggunakan teknik non probability sampling dan purposive 

sampling. Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM)untuk 

menganalisis hasil. 

Hasilnya dapat di ringkas sebagai berikut:1. Kesukaan suporter terhadap 

acara sepakbolaberpengaruh positif terhadap identifikasi tim, 2. Kesukaan 

suporter terhadap pemain favotirnya berpengaruh positif terhadap tim identifikasi, 

3. Kebanggan suporter terhadap kota asalnyaberpengaruh positif terhadap tim 

identifikasi, 4. Keanggotaan suporter didalam komunitasnya tidak berpengaruh 

terhadap tim identifikasi, 5. Tim identifikasi berpengaruh positif terhadap niat 

perilaku, 6. Kepuasan permainan dilapangan berpengaruh positif terhadap niat 

perilaku, 7. Kepuasan pelayanan tidak berpengaruh terhadap niat perilaku. 

  

Keywords:Acara Olahraga, Pemain Favorit, Kota Asal, Komunitas 

Suporter,Tim Identifikasi, Kepuasan Permainan, Kepuasan 

Pelayanan, Niat perilaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sepakbola adalah olahraga yang sangat digemari oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia. Penggemar sepakbola sama sekali tidak mengenal usia, 

jenis kelamin, agama maupun suku bangsa. Dalam olahraga yang satu ini, setiap 

individu bebas mengekspresikan kecintaan mereka terhadap sepakbola dan tim-

tim yang mereka dukung dan pemain sepakbola yang mereka idolakan. Namun 

tidak setiap individu mengerti benar sejarah sepakbola dunia, dari mana sepakbola 

berasal dan bagaimana sepakbola menjadi olahraga yang sangat populer. 

Tingkat fanatisme suporter tidak hanya dilihat dari benda-benda yang mereka 

miliki yang berhubungan dengan klub yang diidolakan. Patut dilihat apa yang 

telah dilakukan oleh para suporter-suporter fanatik, salah satu yang dilakukan oleh 

para suporter yaitu berinisiatif membuat komunitas dengan orang-orang yang 

memiliki visi dan misi yang sejalan, seperti menyukai hal yang sama dalam hal ini 

adalah klub sepakbola yang diidolakan. 

Untuk tingkatan klub-klub Liga Indonesia dikenal sebutan untuk komunitas 

suporter beberapa klub tersebut, seperti The Jakmania (Persija Jakarta), LA Mania 

(Persela Lamongan), Aremania (Arema Cronus), Bonek (Persebaya Surabaya), 

Bobotoh (Persib Bandung) dan sebagainya. Komunitas-komunitas bola di 

Indonesia dikenal begitu fanatik terhadap klub bola yang dicintai. Terbukti 

dengan terbentuknya organisasi besar yang menampung dan memberi wadah bagi 

para pencinta bola.  
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Persija Jakarta adalah sebuah klub sepakbola yang terletak di Jakarta. Persija 

berdiri pada tanggal 28 November 1928 dan memiliki julukan “Macan 

Kemayoran”. Keberadaan Persija dalam kancah Liga Indonesia dan bermain 

dalam divisi utama Liga Indonesia memberikan warna tersendiri, bukan hanya 

oleh permainannya yang menawan tetapi juga pada pendukung yang terbilang 

fanatik, pendukung Persija Jakarta menamai dirinya “The Jakmania.”  

The Jakmania sendiri berpusat di GOR Soemantri Brojonegoro, Kuningan, 

Jakarta Selatan, dan komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Anggota yang 

telah terdaftar di sekretariat Jakmania sampai saat ini kurang lebih ada 70.000 

anggota dari 56 kordinator wilayah (korwil) dan ditambah dengan simpatisan 

yang jumlahnya mungkin sama banyaknya.(www.jakonline.asia, 2015). 

The Jakmania adalah suporter dari klub Persija Jakarta, The Jakmania tidak 

hanya tersebar di Kota Jakarta saja tetapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia, 

minat beli The Jakmania pada tiket pertandingan tentunya akan dipengaruhi oleh 

daya tarik dari klub sepakbola tersebut. Besarnya daya tarik tersebut tentu akan 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen karena beberapa faktor, seperti prestasi dari 

klub Persija Jakarta dan kondisi manajemen klub. Prestasi dari klub Persija 

Jakarta sendiri selalu mengalami fluktuasi mulai dari predikat klub juara, klub 

papan atas sampai papan bawah pernah didapat oleh klub ini. Selain itu kondisi 

klub juga sering mengalami masalah dalam manajemen baik secara organisasi 

maupun finansial.  

Berikut ini adalah pretasi yang pernah didapat oleh Klub Persija Jakarta 

(www.goobola.com, 2015) 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016

http://www.goobola.com/


3 

Indonesia Banking School 

1. Tingkat Nasional 

Perserikatan 

a. Juara Perserikatan sebagai VIJ Jakarta (1931, 1933, 1934, dan 1938) 

b. Juara Perserikatan pada tahun 1954, juara Perserikatan 1964, juara 

Perserikatantahun 1973 dan juara Perserikatan 1979 

c. Juara Perserikatan Bersama PSMS Medan (1975) 

d. Peringkat 10 Perserikatan (1990) 

2. Liga Indonesia 

a. Peringkat 13 Devisi Utama Wilayah Barat pada tahun 1995 dan peringkat 

14 Devisi Utama Wilayah Barat di tahun 1996 serta peringkat 10 Devisi 

Barat 1997 

b. Semifinalis (1999) 

c. Semifinalis (2000) 

d. Peringkat 3 Liga Bank Mandiri (2004) 

e. Peringkat 8 Liga Bank Mandiri (2003) 

f. 8 Besar Liga Bank Mandiri (2002) 

g. Juara Liga Indonesia (2001) 

h. Runner-Up Liga Indonesia (2005) 

i. Semifinalis Liga Indonesia (2007) 

j. 8 Besar Liga Indonesia (2006) 

3. Liga Super Indonesia 

a. Peringkat 3 Liga Super Indonesia (2010-2011) 

b. Peringkat 5 Liga Super Indonesia (2009-2010) 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016
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c. Peringkat 5 Liga Super Indonesia (2011-2012) 

d. Peringkat 5 Liga Super Indonesia (2013-2014) 

e. Peringkat 7 Liga Super Indonesia (2008-2009) 

f. Peringkat 11 Liga Super Indonesia (2012-2013) 

4. Piala Indonesia 

a. Runner-Up Copa Indonesia (2005) 

b. Juara 3 Copa Indonesia (2006) 

c. Juara 3 Copa Indonesia (2007) 

5. Tingkat Internasional 

a. Juara Quoch Khanh Saigon Cup / Ho Chi Minh City Cup Vietnam 

b. Juara Brunei Darussalam (2000, 2001) 

Suporter dan sepakbola adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, dimana 

ada pertandingan sepakbola maka disitu ada suporter sebagai pendukungnya. 

Kehadiran suporter dalam pertandingan sepakbola tentu sangat bola itu sendiri. 

Selain sebagai pendukung yang bisa mengangkat moral dan semangat pemain di 

lapangan, suporter juga memberi keuntungan tersendiri dari segi finansial selain 

dari sponsor dan penjualan merchandise klub. Suporter ketika mendukung, 

menonton, dan menikmati pertandingan sepakbola tentunya berharap mendapat 

hiburan olahraga yang memadai dan menarik. 

Pengertian suporter menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang-

orang yang memberikan dukungan, sokongan dalam berbagai bentuk disuatu 

situasi.Dengan segenap pengorbanan yang telah dilakukan oleh The Jakmania 

dalam mengeluarkan biaya untuk tiket pertandingan, parkir, dan transport, tentu 
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mereka mengaharapkan tim kesayangannya mampu meraih kemenangan. Karena 

dengan kemenangan itu para suporter The Jakmania merasa percaya dan puas 

terhadap klub Persija Jakarta dan merasa pengorbanan yang telah dikeluarkan 

tidaklah sia-sia. 

Persija Jakarta sebagai salah satu klub tertua di Indonesia tentu sudah tidak 

diragukan lagi dalam hal menarik minat suporter untuk menonton pertandingan 

Persija Jakarta. Terbukti pada musim 2009-2010 tercatat jumlah penonton yang 

hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan Persija Jakarta 

berjumlah352.861 dengan rata-rata per pertandingan adalah 20.756, Untuk musim 

2010-2011 jumlah penonton yang hadir di stadion berjumlah 259.715 dengan rata-

rata per pertandingan adalah 18.551, pada musim 2011-2012 jumlah penonton 

yang hadir di stadion adalah 244.435 dengan rata-rata perpertandingan yaitu 

14.379 (www.kompasiana.com, 2015), dan untuk musim 2013-2014 jumlah 

penonton yang hadir di stadion adalah  258.051 (www.jakonline.asia, 2015). 

Sejak musim 2009-2010 sampai musim 2013-2014 jumlah penonton yang 

hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan Persija Jakarta mengalami 

fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena prestasi 

dari Persija Jakarta yang naik turun dalam perhelatan Liga Super Indonesia, selain 

itu Persija Jakarta juga sering menjadi tim musafir yang  harus menggelar laga 

kandangnya di luar Jakarta. 

Untuk tetap bisa eksis di kancah sepakbola nasional tentu Persija Jakarta harus 

menjaga hubungan baik dengan para suporternya, salah satu caranya adalah 

dengan membuat para pendukungnya percaya dan puas terhadap kinerja klub 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016
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kebanggannya. Dengan kepuasan dan kepercayaan suporter terhadap klub Persija 

Jakarta maka akan membangung tingkat loyalitas suporter terhadap klub tersebut, 

dengan loyalitas dari para suporternya itulah klub Persija Jakarta akan tetap eksis 

dan berkembang di kancah persepakbolaan nasional. 

Psikologis konsumen dalam  olahraga sepakbola bisa mendorong para 

konsumen untuk turut hadir di stadion menyaksikan pertandingan sepakbola. 

Menurut Heereet al.,(2011), dalam olahraga, consumer’s attachment points tidak 

hanya mencakup tim olahraga favoritnya saja, tetapi juga menyangkut specific 

sport, player, coach, local city, dan fans community.  

Beaton, Funk, & Alexandris, (2009); Filo et al,(2009); Funk & James, (2006) 

didalam P. Panagiota, et al., (2013) menjelaskan bahwaSport Attachment 

merupakan hubungan psikologis yang kuat yang terjadi ketika seorang individu 

memberikan sebuah emosional, fungsional, dan makna simbolik ke objek rekreasi 

(misalnya, aktivitas olahraga, acara olahraga, tim olahraga). Kepuasan suporter 

tidak serta merta datang begitu saja ketika menyaksikan pertadingan sepakbola, 

hal yang paling mendasar adalah para suporter harus terlebih dahulu 

menempatkan diri mereka sebagai penggemar sepakbola, karena apabila suporter 

tidak hobi dengan pertandingan sepakbola yang mereka saksikan, maka tidak akan 

tercapai kepuasan di dalam diri para suporter setelah menyaksikan pertandingan 

sepakbola.  

Menurut Dhurup(2011) player attachment yaitu pemain favorit yang dipilih 

fans di dalam sebuah tim dan apabila pemain favorit ini tidak terpilih oleh tim, 

mereka merasa bahwa hal itu akan berdampak besar pada kepentingan tim. Selain 
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dari pertandingannya itu sendiri tentu para suporter juga menantikan aksi-aksi dari 

para pemain idola mereka, para pemain menjadi daya tarik tersendiri bagi para 

suporter, karena setiap suporter pasti memiliki pemain idola yang mereka sukai, 

dengan  mengidolakan pemain ini lah yang menjadi salah satu daya tarik penonton 

untuk menyaksikan pertandingan sepakbola. 

Menurut Heere dan James (2007) local city attachment yaitu klub sepak bola 

yang terletak di kota besar, dan nama klub sepakbola itu mencerminkan nama 

kota tersebut bukan nama negara, sama seperti yang kota lain lakukan dan kota 

dalam hal ini dipandang sebagai bauran multi-budaya, dan bukan sebagai 

mencerminkan budaya negara. Mendukung tim yang berasal dari kota sendiri 

adalah sebuah kebanggan bagi para suporter, karena apabila sebuah klub 

sepakbola yang membawa nama kota mereka mampu berprestasi dalam hal 

olahraga, tentu akan menjadi sebuah kebanggan bagi para pendukung dan 

penduduk kota tersebut. 

Menurut Holt(1995) dalam Yoshida, Heere, and Gordon, (2015)fans 

community yaitu sekelompok penggemar aktif yang menikmati sebuah pergelaran 

pertandingan olah raga beserta atributnya (seperti: memperlihatkan warna tim, 

bendera, menyanyi, dan bersorak) dan saling berinteraksi dengan  penggemar tim 

olahraga lainnya (seperti: berbicara, tertawa, dan tersenyum dalam perayaan, 

memeriahkan suasana di acara olahraga) untuk menghibur satu sama lain. Karena 

sebagai seorang suporter tentu berkeinginan dapat bersatu dengan suporter 

lainnnya untuk meneriakan dukungannya kepada klub sepakbola yang diidolai 
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dan ingin lebih terlibat langsung didalam sebuah pertandingan dengan 

caraberkelompok daripada mereka harus menyaksikan pertandingan sendirian. 

Untuk mencerminkan sepakbola sebagai olah raga yang profesional, the 

attachment points of sport, player, local city, and fans communitydimasukkan 

sebagai alat untuk mengukur team identification. 

Sebuah tinjauan dari literatur manajemen olahraga mengungkapkan bahwa ada 

dua konsep yang berbeda dari kepuasan konsumen, yaitu: game satisfaction dan 

service satisfaction(Yoshida & James, 2010). Game satisfactionmengacu pada 

kepuasan konsumen secara keseluruhan permainan didalam olahraga dan 

kaitannya dengan kompetisi olahraga dilapangan (Yoshida & James, 2010), 

service satisfactiondisisi lain, didefinisikan sebagai keseluruhan kepuasan 

konsumen dengan layanan yang dialami di sebuah acara olahraga (Yoshida & 

James, 2010). Dengan adanya service satisfaction akan memberikan dampak 

terhadap behavioral intention(Yoshida & James, 2010). 

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah attachment point (sport attachment, player attachment, local 

city attachment, dan fans community attachment) mempengaruhi team 

identification, dan apakah team identification dan satisfaction dimensions (game 

satisfaction dan service satisfaction)dapat mempengaruhi behavioral intention 

pada suporter The Jakmania di kota DKI Jakarta. 

1.2 Identifikasi Permasalahan 

Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka 

terlebih dahulu permasalahan tersebut dianalisis dan disusun ke dalam bentuk 
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formulasi yang sistematis. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas pada 

skripsi ini adalah: 

1. Apakah sport attachment  memiliki pengaruh positif terhadap  team 

identification pada suporter disebuah klub sepakbola? 

2. Apakah player attachment memiliki pengaruh positif terhadap  team 

identification pada suporterdisebuah klub sepakbola? 

3. Apakah local city attachment memiliki pengaruh positif terhadap  team 

identification pada suporter disebuah klub sepakbola? 

4. Apakah fans community attachmentmemiliki pengaruh positif terhadap  

team identification pada suporter disebuah klub sepakbola? 

5. Apakah team identification memliki pengaruh positif terhadap 

behavioral intentions pada suporter disebuah klub sepakbola? 

6. Apakah game satisfaction  memiliki pengaruh positif terhadap 

behavioral intentions pada suporterdisebuah klub sepakbola? 

7. Apakah service satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap 

behavioral intentions pada suporterdisebuah klub sepakbola? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini dan agar lebih terarah 

dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. 

Adapun batasan masalah  yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, 

yaitu: 

 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



10 

Indonesia Banking School 

a. Objek penelitian ini dikhususkan bagi  klub Persija Jakarta 

b. Responden pada penelitian ini adalah suporter klub Persija Jakarta yang 

memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) The Jakmania 

c. Suporter klub Persija Jakarta yang secara langsung menyaksikan 

pertandingan di stadion  

d. Suporter klub Persija Jakarta yang tinggal dan menetap di Jakarta 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki tujuan dari 

penelitian, adapun tujuan peneliatannya adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif yang dimiliki oleh sport 

attachment terhadap  team identification pada suporter The Jakmania. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif yang dimiliki olehplayer 

attachment terhadap  team identification pada suporter The Jakmania. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif yang dimiliki oleh local 

city attachment terhadap  team identification pada suporter The 

Jakmania. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh positif yang dimiliki oleh fans 

community attachment terhadap  team identification pada suporter The 

Jakmania. 

5. Menguji dan menganalisis pengaruh positif yang dimiliki oleh team 

identification terhadap behavioral intentions pada suporter The 

Jakmania. 
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6. Menguji dan menganalisis bepengaruh postif yang dimiliki oleh game 

satisfaction terhadap behavioral intentions pada suporter The 

Jakmania. 

7. Menguji dan menganalisistidak berpengaruh yang dimiliki oleh service 

satisfaction terhadap  behavioral intentions pada suporter The 

Jakmania. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat 

dan berguna bagi praktisi dan akademisi. 

A. Bagi Praktisi 

1. Dapat mengetahui pengaruh variabel The attachment points of (a) 

sport, (b) player, (c) local city, and  (d) fans community terhadap team 

identification  

2. Dapat mengetahui pengaruh variabel team 

identificationterhadapbehavioral intention  

3. Dapat mengetahui pengaruh satisfaction dimension (a) game 

satisfaction dan (b) service satisfaction terhadap behavioral intention  

4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

manajemen klub Persija Jakarta khususnya untuk tim marketing dalam  

menentukan strategi pemasaran yang tepat 

B. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, pengaruh attachment point (sport attachment, player 
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attachment, local city attachment, dan fans community attachment), 

terhadap team identification dan pengaruh satisfaction dimensions 

(game satisfaction, dan service satisfaction) dan team identification 

terhadap behavioral intention 

2. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh attachment point 

(sport attachment, player attachment, local city attachment, dan fans 

community attachment), terhadap team identification dan pengaruh 

satisfaction dimensions (game satisfaction, dan service satisfaction) 

dan team identification terhadap behavioral intention. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen 

Manajemen adalah aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap 

pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien 

dan efektif (Robins dan Coulter, 2010). Efisiensi merujuk pada maksud 

mendapatkan sebesar besarnya output dari sekecil-kecilnya input sedangkan 

efektivitas yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu 

organisasi mencapai berbagai sasarannya. 

Bila efisiensi berkenaan dengan cara mencapai suatu tujuan, maka efektifitas 

berkenaan dengan hasil, atau pencapaian tujuan tersebut. Didalam sebuah 

organisasi yang berhasil, efisiensi yang tinggi dan efektivitas yang tinggi biasanya 

selalu berjalan seiringan. Manajemen yang buruk (menghasilkan kinerja yang 

buruk pula) biasanya disertai oleh sifat kerja yang tidak efisien dan tidak efektif, 

atau efektif namun tidak efisien. 

2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen 

Setiap manajer menjalankan lima buah fungsi, yaitu: perencanaan (planning), 

penataan (organizing), penugasan (commanding), pengkoordinasian (organizing), 

dan pengandalian (controlling). Di masa kini, fungsi-fungsi itu telah dipadatkan 

menjadi empat biuah fungsi: perencanaan (planning), penataan (organizing), 

kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling) (Robbins dan Coulter, 

2010). 
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Dalam menjalankan fungsi perencanaan(planning), seorang manajer akan 

mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi utuk mencapai sasaran-

sasaran tersebut, dan mengembangkan rencana kerja untuk memadukan dan 

mengkoordinasikan berbagai aktivitas menuju sasaran-sasaran tersebut(Robbins 

dan Coulter2010). 

Seorang manajer juga bertanggung jawab untuk merancang dan membentuk 

struktur kerja demi tercapainya sasaran-sasaran organisasi. Fungsi ini disebut 

sebagai penataan(organizing).Pengertian organisasi menurut Schein adalah suatu 

koordinasi yang dilakukan secara rasional pada setiap kegiatan oleh sejumlah 

orang dalam mencapai tujuan secara umum dengan pembagian fungsi dan 

pekerjaan lewat hirarki yang memiliki tanggung jawab dan otoritas (Schein, 

2010). 

Setiap organisasi terdiri dari orang-orang, dan tugas seorang manajerlah 

untuk bekerja bersama dan memanfaatkan bantuan orang-orang tersebut untuk 

mencapai sasaran-sasaran organisasi. Hal ini merupakan fungsi 

kepemimpinan(leading). Ketika seorang manajer memotivasi para bawahannya, 

membantu mereka menyelesaikan konflik diantara mereka, megarahkan para 

individu dan kelompok-kelompok individu dalam bekerja, memilih metode 

komunikasi yang paling efektif, atau menangani beragam isu lainnya yang 

berkaitan dengan perilaku karyawan(Robbins dan Coulter, 2010). 

Fungsi manajemen terakhir adalahpengendalian(controlling). Setelah sasaran-

sasaran dan rencana kerja di gariskan (perencanaan), tugas-tugas dan susunan 

struktural telah ditetapkan (penataan), dan orang-orang yang dibutuhkan telah 
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dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi (kepemimpinan) maka harus dilakukan suatu 

bentuk evaluasi untuk mengetahui sejauh mana segala sesuatunya berjalan sesuai 

rencana. Untuk memastikan sasaran-sasaran dapat dicapai dan pekerjaan-

pekerjaan diselesaikan sebagaimana mestinya, seorang manajer harus mengawasi 

dan menilai kinerja aktual.Kinerja aktual ini harus dibandingkan dengan sasaran-

sasaran yang digariskan. Bila sasaran-sasaran ini belum tercapai, adalah tugas 

manajemen untuk mengendalikan pada jalur yang benar. Proses pengawasan, 

penilaian (evaluasi), dan koreksi ini adalah apa yang disebut sebagai fungsi 

pengendalian(Robbins dan Coulter, 2010). 

2.3 Pemasaran 

Inti dari pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan 

(Kotler dan Keller, 2009). 

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan sebagai berikut: 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya. 

2.4Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2003) pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang 
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dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

sedangkan manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (monitoring) 

Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah 

pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respons yang 

diinginkan pihak lain. Karenanya manajemen pemasaran(marketing 

management)dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul (Kotler dan 

Keller, 2009). 

Pemasaran mengandung pengertian yang luas dari sekedar penjualan dan 

periklanan, Tjiptono (2006) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala 

sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. 

Definisi-definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa konsep pemasaran 

menekankan pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan yang harus dicapai. Untuk 

itu pemasar harus mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelanggan 

dalam memilih suatu produk sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya. 

Dalam berinteraksi dengan pelanggan seperti era sekarang ini, penyedia 

layanan harus cermat mengamati pola perilaku pelanggan bila penyedia layanan 
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tidak mau kehilangan pelanggan. Perilaku pelanggan dapat memberikan tanda 

kepada penyedia layanan apakah pelanggan mau tetap berhubungan dengan 

penyedia layanan.  

Menurut Tjiptono (2006), pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan 

dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Layanan yang buruk akan memicu ketidakpuasan kepada pelanggan 

yang dapat membentuk suatu rekomendasi negative word of mouth kepada pihak 

lain. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya, 

bisa saja mereka langsung beralih ke pemasok lain dan tidak akan membeli 

produk perusahaan tersebut lagi (Tjiptono, 2006). Jadi sangatlah penting bagi 

perusahaan untuk memiliki program kepuasan konsumen. Hubungan antara 

kualitas layanan dengan keuntungan telah mulai terakumulasi, tetapi hubungan 

tersebut tidak secara langsung dan sederhana. Terdapat beberapa mata rantai 

penghubung yang harus diteliti untuk memahami hubungan tersebut. Mata rantai 

tersebut diantaranya adalah kepuasan pelanggan dan hubungan antara kualitas 

layanan dan niat berperilaku. 

Untuk usaha jasa dibidang olahraga, maka perusahaan perlu memahami 

bagaimana perusahaan menciptakan dan mempertahankan keunggulan 

kompetitifnya dalam memberikan layanan kepada suporter. Perusahaan melalui 
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keunggulan kompetitifnya akan mendefinisikan dan memantapkan pendekatan 

untuk membuat para suporter untuk tetap hadir dan datang menyaksikan 

pertandingan di stadion. 

Jika suporter merasa bahwa kualitas layanan yang diterima baik, maka ia 

akan berperilaku yang positif misalnya memberitahukan kepada teman atau 

saudara tentang kebaikan perusahaan, mangajak mereka berbisnis dengan 

perusahaan, atau bersedia membayar harga premium.  

Suporter juga bisa berperilaku negatif jika kualitas layanan yang dipersepsikan 

cenderung buruk. Perilaku tersebut misalnya menyebarkan keburukan perusahaan 

kepada orang lain atau mengurangi bisnisnya dengan perusahaan. Ujungnya 

adalah mereka tetap datang ke stadion atau lebih memilih menyaksikan 

pertandingan di rumah melalui siaran televisi. Inilah makna pentingnya 

memahami pengaruh kualitas layanan dengan niat berperilaku. 

2.5 Attachment Point 

Attachment point didefinisikan sebagai hubungan psikologis konsumen 

dengan berbagai aspek yang terkait dengan tim olahraga favorit nya (Kwon et al, 

2005; Trail et al, 2003) dalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015).  

Sedangkan menurut Darat et al., (2004) didalam Heere dan James (2007) 

attachment point yaitu rasa keterlibatan emosional dengan kelompok, dan sejauh 

mana individu merasa satu dengan kelompok. 

Menurut Trail et al., (2003) didalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015) 

untuk mengukur perbedaan tersebut dengan mengembangkan model yang 

didasarkan pada hubungan antar motif (vicarious achievement, acquisition of 
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knowledge, aesthetics, socialization, drama/eustress, escape, and physical 

skill)yang diukur denganMotivation Scale for Sport Consumption (MSSC) dan 

points of attachment (the players, the coach, the community, the sport, the 

university, the team, and the level of the sport) yang diukur dengan  Points of 

Attachment Index (PAI). 

Robinson dan Trail (2003); Matusuoka dan Fujimoto (2002) didalam 

Yoshida, Heere, dan Gordon (2015)berpendapat bahwa setiap individu mungkin 

memiliki beberapa attachment point terhadap sebuah tim dan karena itu layak 

untuk diselidiki. Dalam olahraga,  terdapat empat attachment point  yang akan 

mempengaruhi team identification, yang pada gilirannya juga mempengaruhi 

behavioral intentions. Ke empat poin tersebut adalah: 

2.5.1 Sport Attachment 

Beaton, et. al, (2009); Filo et. al, (2008); Funk dan James, (2006) di dalam P. 

Panagiota, et. al (2013) Sport Attachment merupakan hubungan psikologis yang 

kuat yang terjadi ketika seorang individu memberikan sebuah emosional, 

fungsional, dan makna simbolik ke objek rekreasi (misalnya, aktivitas olahraga, 

acara olahraga, tim olahraga)  

2.5.2 Player Attachment 

Menurut Dhurup, (2011) player attachment yaitu pemain favorit yang dipilih 

fans di dalam sebuah tim dan apabila pemain favorit ini tidak terpilih oleh tim, 

mereka merasa bahwa hal itu akan berdampak besar pada kepentingan tim. 

Penelitian sebelumnya telah menunjukanbahwa player attachment dapat menjadi 
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sebuah kekuata dalam mempengaruhi perilaku penonton (Mahony & Moorman, 

2000) didalam Mahony, D. F.etal., (2002). 

2.5.3 Local City Attachment 

Menurut Heere dan James (2007) local city attachment yaitu klub sepakbola 

yang terletak di kota besar, dan nama klub sepakbola itu mencerminkan nama 

kota tersebut, sama seperti yang kota lain lakukan dan kota dalam hal ini 

dipandang sebagai bauran multi-budaya, dan bukan sebagai mencerminkan 

budaya negara. Karena perbedaan ini, para penggemar tim sepakbola memiliki 

identitas yang lebih tinggi terhadap kota jika di bandingkan dengan identitas 

negara. 

2.5.4 Fans Community Attachment 

Menurut Holt, (1995) dalam Yoshida, Heere, and Gordon, (2015)fans 

community yaitu sekelompok penggemar aktif yang menikmati sebuah pergelaran 

pertandingan olah raga beserta atributnya (seperti: memperlihatkan warna tim, 

bendera, menyanyi, dan bersorak) dan saling berinteraksi dengan  penggemar tim 

olahraga lainnya (seperti: berbicara, tertawa, dan tersenyum dalam perayaan, 

memeriahkan suasana di acara olahraga) untuk menghibur satu sama lain. 

Beberapa ikatan yang terbentuk di dalam  hubungan antar attachment, yaitu 

antara konsumen terhadap tim olahraga terkait dilakukan untuk mengembangkan 

identifikasi konsumen terhadap tim olahraga tersebut (Heere, James, et al., 2011; 

Heere, Walker, et al., 2011; Mahony et al., 2002; Trail et al., 2003) di dalam 

Yoshida, Heere, and Gordon, (2015). 
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2.6Team Identification 

Menurut Trail et al., (2002) team identification didefinisikan sebagai 

prediktor kuat dari perilaku konsumsi fans olahraga . Fans yang setia dalam team 

identification lebih mungkin untuk menghadiri pertandingan, membayar lebih 

untuk tiket, menghabiskan lebih banyak uang untukmerchandise tim, dan tetap 

setia kepada tim selama periode kinerja yang buruk. Teori identitas sosial 

merupakan dasar identifikasi, setiap individu memiliki kebutuhan untuk dapat 

mengungkapkan siapa mereka kepada orang lain.  

Meurut Lee, et al., (2010) team identification adalah salah satu orientasi 

psikologis dasar yang mempengaruhi perilaku penggemar olahraga. Team 

identification menganggap adanya sebuah hubungan antara suporter dan klub 

sepakbola.  

Cross (2000) didalamG Hertel dan ST Solansky (2011), berpendapat bahwa 

hasil yang dihasilkan oleh sebuah tim sangat tergantung pada kekuatan 

identifikasi antara individu-individu. Perbedaan penting antara orientasi individu 

dan tim adalah sejauh mana anggota individu mampu mengidentifikasi terhadap 

tim atau kelompok mereka (Desivilya dan Eizen, 2005; Fiol dan O’Conner, 2005; 

Tyler dan Bladder, 2003) didalamG Herteldan ST Solansky (2011), identifikasi 

adalah kunci untuk kerja sama tim karena tingkat kerjasama individu dengan 

kelompok dapat dibentuk oleh sejauh mana mereka mengidentifikasi 

kelompoknya (Tyler dan Bladder, 2003) didalam G Hertel dan ST Solansky 

(2011). Tim dengan tingkat identifikasi yang tinggi maka akan  memiliki anggota 

yang berkomitmen tinggi juga untuk tim dan tujuan tim daripada tujuan dirinya 
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sendiri (Van der Vegt dan Bunderson, 2005) didalamG Hertel dan ST 

Solansky(2011). 

Sejumlah penelitian pada konsep team identification telah dikaitkan dengan 

berbagai perilaku dan fenomena yang dapat diamati dalam olahraga. Heere dan 

James (2007) menyatakan bahwa team identification dapat disebabkan oleh 

kekuatan simbolis tim olahraga untuk mewakili identitas kelompok, seperti 

universitas, pekerjaan, jenis kelamin, atau negara, dan lainnya.  

Identifikasi penonton dengan tim sangat penting bagi tim, tidak hanya menilai 

kinerja pemain di lapangan, tetapi juga dapat menilai kontribusi tim dalam 

meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket dan barang dagangan. Setiap 

individu merasa memiliki hubungan emosional dengan tim mereka. Dengan 

pengelolaan yang efektif, kondisi ini dapat menyajikan tim olahraga yang 

profesional dan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang 

diinginkan.  

2.7 Consumer Satisfaction 

 Definisi kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2007) menyatakan 

bahwa kepuasaan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja gagal memenuhi ekspetasi, pelanggan 

akan tidak puas. Jika kinerja sesuai ekspetasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspetasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.Mencapai kepuasan 

pelanggan harus menjadi tujuan utama bagi sebagian besar perusahaan, terutama 
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perusahaan-perusahaan jasa yang mengelola aset tidak berwujud (Cronin dan 

Taylor, 1992) didalam (Yoshida dan James, 2010). 

 Menurut Umar (2005) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dengan apa 

yang diharapkan. Ada dua hal penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

yaitu mutu produk dan pelayanan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan 

berusaha menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi itu bukan tujan 

akhirnya. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggandengan menurunkan 

harganya atau meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun. 

 Ada dua alasan mengapa kepuasan pelanggan sangat penting bagi perusahaan 

jasa. Pertama, kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian subjektif pelanggan 

adalah salah satu cara terbaik untuk mengevaluasi layanan. Karena sulit untuk 

mempertahankan kinerja pelayanan yang konsisten, maka agar kepuasan 

pelanggan tercapai harus diberikan kualitas pelayanan yang baik oleh perusahaan. 

Kedua, kepuasan pelanggan akan dapat meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan 

dan perilaku pembelian kembali. Penelitian terdahulu menemukan ke dua hal 

tersebut memiliki konsistensi dalam konteks olahraga. Produk olahraga telah 

ditemukan memiliki efek yang signifikan secara statistik pada kepuasan 

permainan, dan niat untuk menghadiri lagi acara olahraga di masa akan datang 

(Yoshida & James, 2010). 

 Dalam penelitian ini kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan akan hiburan kompetisi olahraga dan / atau 

layanan tambahan yang disediakan selama pertandingan. Didalam consumer 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



24 

Indonesia Banking School 

satisfaction terdapat dua hal yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam 

menyaksikan pertandingan olahraga, yaitu game satisfaction dan service 

satisfaction. 

2.7.1Game satisfaction 

 Game Satisfaction mengacu pada kepuasan konsumen terhadap keseluruhan 

permainan olahraga dengan pengalaman permainan dalam kaitannya dengan 

kompetisi olahraga di lapangan (Yoshida dan James, 2010).  

2.7.2Service satisfaction 

 Service satisfactiondi sisi lain, didefinisikan sebagai keseluruhan kepuasan 

konsumen terhadap layanan yang dialami di sebuah acara olahraga (Yoshida dan 

James, 2010).  

2.8 Behavioral Intentions 

 Behavioral intentiondidefinisikan sebagai probabilitas subjektif seseorang 

bahwa ia akan tertarik dan terlibat dalam sebuah perilaku (Riddle, 1980), dalam 

penelitian ini menurut Yoshida dan James (2010) behavioral intentionsdi sebuah 

pertandingansepakbola ditunjukkan dengan: 

1. Merekomendasikan klub sepakbola tersebut untuk suporter lain 

2. Menghadiri kembali acara olah raga dengan klub sepakbola yang sama 

3. Tetap setia kepada klub sepakbola yang di dukung.  

 Berdasarkan teori quality satisfaction behavioral intentions (Cronin dan 

Taylor, 1992; Dobholkar et al., 2000; Zeithaml et al., 1996) didalam Yoshida dan 

James (2010) bahwa ada dua jenis hipotesa kepuasan pelanggan di acara olahraga 
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yaitupelayanan dan kepuasan pertandingan yang nantinya akan mempengaruhi 

behavioral intentions. 

 Menurut (Brady et al, 2006; Cronin et al, 2000) dalam Yoshida dan James 

(2010), ada tiga indikator niat perilaku:  

1. Niat pembelian kembali 

2. Informasi positif dari mulut ke mulut, dan  

3. Loyalitas pelanggan  

 Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa behavioral intentions 

adalah suatu indikasi dari bagaimana orang bersedia untuk mencoba dan seberapa 

banyak sebuah usaha yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam upaya 

menunjukan perilaku. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Yoshida et al., (2015),Yoshida et al., (2010) Berikut adalah 

ringkasan penelitian-penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

1 Yoshida et al (2015) 

Predicting Loyalty 

Through Community: 

Why Other Fans Are 

More Important Than 

Our Own Intentions, Our 

Satisfaction, and The 

Team Itself. 

J-League 1.Sport 

attachment 

2.Player 

attachment 

3.Local City 

attachment 

4.Fan 

community 

attachment 

5.Team 

identification 

6.Game 

satisfaction 

1.Sport 

attachment 

berpengaruh 

positif 

terhadap team 

identification 

2.Player 

attachment 

tidak 

berpengaruh 

terhadap team 

identification 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama & Judul 

Penelitian 
Objek  Variabel Hasil 

   7.Service 

satisfaction 

8.Behavioral 

intentions 

9.Attandance 

frequency 

3. Local city 

attachment tidak 

berpengaruh 

terhadap team 

identification 

4. Fan community 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

team 

identification 

5. Team 

identification 

berpengaruh 

positif terhadap 

behavioral 

intentions 

6. Game 

satisfaction 

tidakberpengaru

h terhadap 

behavioral 

intentions 

7. Service 

satisfaction 

berpengaruh 

positif terhadap 

behavioral 

intentions 

8. Fan community 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

attandance 

frequency 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

    9. Team 

identification 

berpengaruh 

positif terhadap 

attandance 

frequency 

10. Game 

satisfaction 

tidak 

berpengaruh 

terhadapattand

ance frequency 
11. Service 

satisfaction 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

attandance 

frequency 
12. Behavioral 

intentions 

berpengaruh 

positif terhadap 

attandance 

fraquency 

2 Yoshida, M. And James, J. 

D. (2010). 

“Customer Satisfaction 

With Game and 

ServiceExperiences 

Antecedents and 

Consequences” 

Japanese 

Professional 

Baseball 

Spectators 

dan United 

States 

College 

Football 

Spectators 

1.Stadium 

Employees 

2. Facility Acces 

3. Facility Space 

4. Opponent 

Characteristics 

5. Player 

Performance 

6. Game 

Atmosphere 

7. Service 

Satisfaction 

8. Game 

Satisfaction 

Japan Sample: 

1. Stadium 

employees 

berpengaruh 

positif terhadap 

service 

satisfaction 

2. Facility acces 

berpengaruh 

positif terhadap 

service 

satisfaction 
3. Facility space 

tidah 

berpengaruh 

positif terhadap 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama & Judul 

Penelitian 
Objek  Variabel Hasil 

   9. Behavioral 

intentions 

service 

satisfaction 
4. Opponent 

characteristicsti

dak berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satisfaction 

5. Player 

performance 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satiosfaction 

6. Game 

atmosphere 

berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satisfaction 

7. Service 

satisfaction dan 

game 

satisfaction 

berpengaruh 

positif terhadap 

behavioral 

intentions  

 

USA sample: 

1. Stadium 

employees 

berpengaruh 

positif terhadap 

service 

satisfaction 

2. Facility acces 

berpengaruh 

positif terhadap 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

    service 

satisfaction 

3. Facility space 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

service 

satisfaction 

4. Opponent 

characteristics 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satisfaction 

5. Player 

performance 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satiosfaction 

6. Game 

atmosphere 

berpengaruh 

positif terhadap 

game 

satisfaction 

7. Service 

satisfaction 

tidak 

berpengaruh 

tehadapbehavior

al intentions 

8. Game 

satisfaction 

berpengaruh 

positif terhadap 

behavioral 

intentions 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

3 Daniel F. Mahony et, al. 

(2002) 

Motivational Factors 

Influencing the 

Behaviour of J. League 

Spectators 

J- League 

Spectators 

1. Drama 

2. Vicarious 

achievement 

3. Aesthetics 

4. Team 

attachment 

5. Player 

attachment 

6. Sport 

attachment 

7. Community 

pride 

Frequency  

Attandance: 

1. Drama tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

2. Vicarious 

achievement 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

3. Aesthetics tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

4. Team 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

5. Player 

attachmnet 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

6. Sport 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

    
7. Community 

pride tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

 

Length of time as 

a fan 

1. Drama tidak 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
J.League 

spectators 

behavior 
2. Vicarious 

achievment 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
J.League 

spectators 

behavior 
3. Aesethics tidak 

berpengaruh 
positif 
terhadap 
J.League 

spectators 

behavior 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama & Judul Penelitian Objek  Variabel Hasil 

    
4. Team 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

5. Player 

attachmnet 

tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 

6. Sport 

attachment 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 
7. Community 

pride tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

J.League 

spectators 

behavior 
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2.10Rerangka Konseptual 

2.10.1 Pengaruh antara Attachment Points dan  Team Identification 

Dalam penelitian Yoshida, Heere, dan Gordon (2015) menunjukkan adanya 

keterikatan antara sport consumer’s psychologicaluntuk beberapa objek (sport, 

player, local city, fans community) terhadap team identification dan dapat 

mendorong pada perilaku konsumen. Attachment theory menunjukkan bahwa 

manusia cenderung untuk membentuk dan memelihara ikatan psikologis dengan 

objek tertentu (Bowlby, 1982) didalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). 

Menurutattachment theory di dalam pemasaran, konsumen yang tingkat 

psychological attachment tinggi terhadapsuatu merek maka lebih cenderung untuk 

berkomitmen, terlibat langsung, dan mendukung merek tersebut (Park et al., 2010; 

Thomson, MacInnis, & Park, 2005) didalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). 

Dalam olahraga, attachment pointstidak hanya mencakup klub sepakbola 

favorit saja, tetapi lebih spesifik juga mencakup tentang sport, player, coach, 

local city, dan fans community (Heere et al., 2011) didalam Yoshida, Heere, dan 

Gordon (2015). Heere dan James (2007) didalam Yoshida, Heere, dan Gordon 

(2015) menunjukkan team identification dipengaruhi oleh kekuatan simbolis klub 

sepakbola tersebut untuk mewakili sebuah identitas sosial yang terkait, seperti 

kota, negara, dan kebangsaan. 

Ho1a: Tidak terdapat pengaruh positif sport attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha1a: Terdapat pengaruh positif sport attachment terhadap team identification 

pada supporter klub Persija Jakarta 
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Ho1b: Tidak terdapat pengaruh positif player attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha1b: Terdapat pengaruh positif player attachment terhadap team identification 

pada supporter klub Persija Jakarta 

Ho1c: Tidak terdapat pengaruh positif local city attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha1c: Terdapat pengaruh positif local city attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

Ho1d: Tidak terdapat pengaruh positif fans community attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha1d: Terdapat pengaruh positif fans community attachment terhadap team 

identification pada supporter klub Persija Jakarta 

2.10.2 Pengaruh antara Team Identification dan Behavioral Intentions 

 Teori social identity menunjukkan individu memperoleh manfaat psikologis 

yang positif dari keanggotaan mereka dalam sebuah kelompok (Ashforth dan 

Mael, 1989; Tajfel dan Turner, 1985) dalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). 

Dalam olahraga, ketika sikap suporter terhadap sebuah klub sepakbola menjadi 

suatu hal yang menguntungkan, maka ia cenderung memiliki tingkat identifikasi 

yang lebih tinggi terhadap klub sepakbola tersebut (Funk dan James, 2001) dalam 

Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). 

 Dalam Yoshida, Heere, dan Gordon (2015) mendefinisikan team 

identification seperti yang dirasakan adanya hubunganantara suporter dengan klub 

sepakboladan cenderung keberhasilan dan kegagalan klub sepakbolatersebut 
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sebagai pengalaman dalam diri. Menurut Sutton et al., (1997) dalam Yoshida, 

Heere, dan Gordon (2015) berpendapat bahwa suporter yang lebih 

mengidentifikasi klub sepakbola favoritnya lebih cenderung berkomitmen untuk 

klub sepakbola tersebut, rela membayar harga yang lebih tinggi, dan menjadi 

pemegang tiket pertandingan dalam semusim. 

 Penelitian lainnya telah memiliki kesimpulan yang sama bahwa team 

identification suporter dengan klub sepakbola favoritnya memiliki pengaruh 

positif terhadapbehavioral intentionYoshida, Heere, dan Gordon,(2015). 

Ho2: Tidak terdapat pengaruh positif team identification terhadap behavioral 

intentions pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha2: Terdapat pengaruh positif team identification terhadap behavioral intentions 

pada supporter klub Persija Jakarta 

2.10.3 Pengaruh antara Consumer Satisfaction dan Behavioral Intentions 

 Consumer satisfaction terhadap produk olahraga dapat membuat 

keuntungan jangka panjang untuk organisasi olahraga tersebut, karena adanya  

informasi yang positif dari mulut ke mulut, cross-buying, dan loyalitas konsumen 

( Yoshida dan James, 2010). Untuk menurunkan tingkat pembelotan pelanggan 

dan meningkatkan repurchase behavior, telah diakui baik praktisi dan akademisi 

bahwa consumer satisfaction adalah elemen kunci dalam strategi retensi 

pelanggan (Bolton dan Lemon, 1999; Cronin et al, 2000;. Oliver, 1999) didalam 

Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). 

 Sebuah tinjauan menyeluruh dari literatur sport management 

mengungkapkan bahwa ada dua konseptualisasi yang berbeda dari kepuasan 
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konsumen, yaitu: game satisfaction dan service satisfaction (Yoshida dan James, 

2010). 

 Sampai saat ini, para peneliti sebelumnya telah mengidentifikasi game 

satisfaction berpengaruh secara signifikan terhadap behavioral intentions (Laverie 

dan Arnett, 2000; Trail et al., 2005;. Tsuji et al., 2007) didalam Yoshida, Heere, 

dan Gordon (2015). Selain itu, masuknya service satisfaction akan 

memperhitungkan dampak layanan tambahan terhadap behavioral intentions 

(Yoshida dan James, 2010). 

Ho3a: Tidak terdapat pengaruh positif game satisfaction terhadap behavioral 

intentions pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha3a: Terdapat pengaruh positif game satisfaction terhadap behavioral intentions 

pada supporter klub Persija Jakarta 

Ho3b: Tidak terdapat pengaruh positif service satisfaction terhadap behavioral 

intentions pada supporter klub Persija Jakarta 

Ha3b: Terdapat pengaruh positif service satisfaction terhadap behavioral 

intentions pada supporter klub Persija Jakarta 

2.11 Model Penelitian 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Yoshida, Heere, dan Gordon (2015) 

terdapat suatu hubungan antara attachment point dengan team identification, team 

identification dengan behavioral intention, satisfaction dimensions dengan team 

identification, dan attachment point, team identification, dan satisfaction terhadap 

attendance frequency di stadion dengan objek para suporter J-League di Jepang. 

Akan tetapi peneliti disini mengurangi attendancefrequency sebagai variabel 
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karena pada saat ini tidak ada kompetisi yang sedang bergulir terutama liga yang 

tidak dapat berjalan karena adanya sanksi FIFA yang diterima Indonesia, selain 

itu peneliti juga mengubah objek penelitian menjadi suporter klub Persija Jakarta. 

Dibawah ini adalah model penelitian yang digunakan 

 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 

Sumber: diadaptasi dari Yoshida, Heere, dan Gordon (2015), Mahony et al., 

(2002), Heere dan James (2007), Yoshida dan James (2010) 
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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 70.000 anggota dari 56 koordinator wilayah 

(korwil) yang tersebar di seluruh Indonesia(www.jakonline.asia, 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 

(Maholtra, 2010). Desain penelitian ini adalah penelitian cross sectional design 

dimana jenis rancangan riset terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sample 

tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Maholtra, 2010) 

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 (Suharsono, 2009). 
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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. 

3.4Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa 

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

suporter klub Persija Jakarta yang pernah mendukung langsung klub Persija 

Jakarta di stadion. 

Sedangkan sampel merupakan elemen bagian dari populasi yang dipilih 

sebagai partisipan di dalam sebuah percobaan Cooper dan Schindler (2011). 

Metode sampling yang digunakan di penelitian ini adalah non-
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probabilitysampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling, dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya.  

Menurut Maholtra (2010), purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. 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 pernah menyaksikan pertandingan klub Persija Jakarta 

secara langsung di stadion  

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini 

sampel didefinisikan sebagai suporter yang memiliki Kartu Tanda Anggota 

(KTA) The Jakmania yang pernah menyaksikan pertandingan klub sepakbola 

Persija Jakarta secara langsung di stadion. Didalam penelitian ini terdapat 24 

indikator. Sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut Hairet al., (2010) yang 

menyatakan pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator. Kali 5 

sampai 10. Maka untuk mendapatkan hasil yang valid, Hair et al. (2010) 

berpendapat jumlah data minimal yang dikumpulkan adalah 100 datum. Untuk 

memenuhi syarat tersebut, jumlah indikator minimal dapat dikali 5 sehingga 

mendapatkan data sebanyak  

24 x 5 = 120 

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 120. 
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3.5Operasionalisasi Variabel 

 Dari kedelapan 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 skalainterval 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 ini. 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

Variable Definisi Measurement Scale 

Sport 

Attachment 

(SA) 

 

Sport Attachment 

merupakan hubungan 

psikologis yang kuat 

yang terjadi ketika 

seorang individu  

memberikan sebuah 

emosional,fungsional, 

dan makna simbolik 

ke objek rekreasi 

(misalnya, aktivitas 

olahraga, acara 

olahraga, tim 

olahraga) 

(Beaton,et al, 2009;. 

Filo et al, 2008; Funk 

dan James, 2006) di 

dalam Panagiota, P., 

et al (2013). 

SA1: Sepakbola 

adalah olahraga 

favorit saya 

SA2: Saya menyukai 

sepakbola pada 

seluruh tingkatan 

(antar sekolah, warga 

(rt/rw), domestik, 

international, dll) 

SA3: Saya yakin 

bahwa 

sayapenggemar 

sepakbola sejati 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

 

 

 

 

 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variable Definisi Measurement Scale 

Player 

Attachment 

 (PA)  

 

Player attachment 

yaitu pemain favorit 

yang dipilih fans di 

dalam sebuah tim dan 

apabila pemain 

favorit ini tidak 

terpilih oleh tim, 

mereka merasa bahwa 

hal itu akan 

berdampak besar 

pada kepentingan tim. 

(Dhurup, 2011) 

PA1:Saya penggemar 

berat salah satu 

pemain yang bemain 

di klub Persija 

Jakarta. 

PA2: Saya mengenal 

karakteristik masing-

masing pemain di tim 

Persija Jakarta 

PA3: Saya merasa 

bahwa saya adalah 

seorang penggemar 

dari beberapa pemain 

di tim Persija Jakarta  

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

Interval 

Scale 

1-7 

 

Local City 

Attachment 

(LCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local city attachment 

yaitu klub sepakbola 

yang terletak di kota 

besar, dan nama klub 

sepak bola tersebut 

mencerminkan nama 

kota tersebut bukan 

nama negara dan kota 

ini dipandang sebagai 

bauran multi-budaya, 

dan bukan sebagai 

mencerminkan 

budaya negara 

(Heere dan James, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCA1: Citra saya 

sebagai warga Jakarta 

sangat penting 

LCA2: Jakarta sangat 

menggambarkan 

karakter saya 

LCA3:  Saya 

menganggap bahwa 

saya adalah bagian 

dari kota Jakarta 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variable Definisi Measurement Scale 

Fans 

Community 

Attachment 

(FCA) 

Fans community yaitu 

sekelompok penggemar 

aktif yang menikmati 

sebuah pergelaran 

pertandingan olah raga 

beserta atributnya 

(seperti:memperlihatkan 

warna tim, bendera, 

menyanyi, dan 

bersorak) dan saling 

berinteraksi dengan  

penggemar tim olahraga 

lainnya (seperti: 

berbicara, tertawa, dan 

tersenyum dalam 

perayaan, memeriahkan 

suasana di acara 

olahraga) untuk 

menghibur satu 

samalain. 

(Holt, 1995) dalam 

Yoshida, Heere, and 

Gordon (2015) 

FCA1:Saya 

merasakan hubungan 

yang dalam dengan 

fans Persija Jakarta 

FCA2: Saya sangat 

berpihak dengan 

warga yang 

mendukung Persija 

Jakarta 

FCA3: Saya merasa 

seperti bagian dari 

fans club Persija 

Jakarta 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

 

 

Interval 

Scale 

1-7 

 

Team 

Identification 

(TI) 

 

team identification 

adalah salah satu 

orientasi psikologis 

dasar yang 

mempengaruhi perilaku 

penggemar olahraga. 

(Lee et al, 2010) 

TI1:Saya 

menganggap diri 

saya sebagai fans 

dari Persija Jakarta 

TI2: Saya akan 

mengalami kerugian 

jika berhenti menjadi 

fans Persija Jakarta 

TI3: Menjadi 

pendukung Persija 

Jakarta sangat 

penting bagi saya 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variable Definisi Measurement Scale 

Game 

Satisfaction 

(GS) 

 

Game satisfaction 

adalah kepuasan 

konsumen secara 

keseluruhan terhadap 

pengalaman 

menyaksikanpertanding

anolahragadalam 

kaitannya dengan 

kompetisi pada 

sebuahacara  olahraga 

(Yoshida & James, 

2010). 

 

GS1: Saya puas 

dengan pertandingan 

yang saya lihat di 

stadiion 

GS2: Saya senang 

dengan pertandingan 

yang saya saksikan 

diStadion 

GS3:  Saya sangat 

gembira dengan 

pertandingan yang 

saya lihat di stadion 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

 

Interval 

Scale 

1-7 

 

Service 

Satisfaction 

(GS) 

 

Servicesatisfactiondidef

inisikansebagaikeseluru

hankepuasan konsumen 

terhadap layanan yang 

dialami di sebuah acara 

olahraga  

(Yoshida & James, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

SS1: Saya puas 

dengan layanan 

(ticketing) Persija 

yang saya dapatkan 

di stadion 

SS2: Saya senang 

dengan layanan 

(ticketing) Persija 

yang saya dapatkan 

di stadion 

SS3:  Saya sangat 

gembira dengan 

layanan (ticketing) 

Persija  yang saya 

dapatkan di stadion. 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

 

Interval 

Scale 

1-7 
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Tabel 3.1Operasional Variable (Lanjutan) 

Variable Definisi Measurement Scale 

Behavioral 

Intentions 

(BI) 

 

 

 

 

Behavioral 

intentiondidefinisikan 

sebagai probabilitas 

subjektif seseorang 

bahwa ia akan tertarik 

dan terlibat dalam 

sebuah perilaku 

 (Riddle, 1980) 

BI1: Saya akan kembali 

datang pada 

pertandingan Persija 

Jakarta berikutnya 

BI2: Saya akan 

menyisihkan sebagian 

uang saku saya untuk 

menghadiri 

pertandingan Persija 

Jakarta 

BI3: Jika saya harus 

menghadiripertandingan 

lagi, kemungkinan saya 

akan memilih 

pilihanyang sama yaitu 

menyaksikan 

pertandingan Persija 

Jakarta 

(Yoshida, Heere, dan 

Gordon 2015) 

Interval  

Scale 

1-7 

 

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 
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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 

variabelpengukuran dan variabel laten (Hair et al., 2010). Menurut Wijanto 

(2008) 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) 

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Model Persamaan 

Struktural (Structural Equation Model) menurut Hair, Anderson and Black (1998) 

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. 
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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 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. 
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Masalah dalam identifikasi pada prinsipnya adalah pada problem 

mengenai ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk 

menghasilkan estimasi yang baik. Pada langkah ini dapat dilakukan denga 

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. 

3.6.1 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model menunjukan permasalahan yang diteliti dan merupakan 

langkah awal dalam melakukan penelitian dengan metode SEM. SEM dimulai 

dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. Spesifikasi 

model penelitian yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen, 

yaitu Attachment point dengan dimensi sport attachment, player attachment, local 

city attachment, dan  fans community attachment, serta consumer satisfaction 

dengan dimensi game satisfactiondan service satisfaction (variabel eksogen), 

team identification (variabel eksogen dan endogen), behavioral intentions 

(variabel endogen). 
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Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang 

dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati 

merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel 

endogen. 

NORMCISM= \cmindf 

RMSEA= \rmsea 

CFI= \cfi 

 

Gambar 3. 1Path Diagram 

Sumber Ilustrasi Penggambaran Model Menggunakan AMOS21 
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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 freedommaka selanjutnya dapat menentukan 

kategorinya. Terdapat 3 kategori identifikasi (Wijanto, 2008) 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 under-

identified 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 
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adalah nol (0) atau saturated. Karena model sudah 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 (estimation) 

Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter yang ada di 

dalam model. Dalam melakukan estimasi terdapat asumsi dan prasyarat yang 

penting untuk diketahui dalam menggunakan SEM: 

Sample Size 

Dalam menggunakan SEM diperlukan pengumpulan data dalam jumlah 

besar antara 100-200 sample agar menghasilkan data yang valid (Hair et al., 

2010). 

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: 
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a. Normed Chi Square 

Normed Chi Square merupakan rasio sederhana dengan perbandingan 

Chi Square: degree of freedom sebesar 3:1 atau kurang dapat 

menunjukan better-fitting models. Hal tersebut tidak berlaku apabila 

jumlah sampel yang terlalu besar seperti 750 sampel. Nilai untuk 

cmin/df adalah  ≤  5 Wijanto (2008). 

b. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA banyak digunakan untuk menampilkan seberapa layak model 

menggunakan populasi. Semakin kecil RMSEA nilai yang dihasilkan 

semakin baik. Nilai RSEA yang baik antara 0.03 dan 0.08. 

c. Comparative Fit Index (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI. Nilai CFI berada dalam 

rentang 0 smpai 1, nilai yang mendekati 1 mengindikasikan model 

memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan 

untuk dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya 

sampel dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. Tolak ukur agar 

model tersebut layak adalah CFI > 0.90. 

3.6.5 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap kosntruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati/indikator) secara terpisah melalui: 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrummen yang akan diukur (Hair et al., 2010). Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioer tersebut. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test  sejumlah 

30 responden untuk melihat nilai kaiser meyerolkin measure of sampling 

adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti image matrices, total variance 

explained, dan factor loading of component matrix (Hair et al., 2010). 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi 

dalam mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Menurut Malhotra  

(2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka indikator 

pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 

terhadap variabel. Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam 

SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran reabilitas 

komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et 

al., 2010).  

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk di hitung dengan rumus sebagai 

berikut: 
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     (Σ Std. Loading)
2 

Construct Reliability =
           ______________________________________ 

                                              (Σ Std. Loading)
2 
+ Σεj 

 

Std. Loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator (diambil dari perhitungan komputer).Σεj adalah measurement 

error dari setiap indikator (Hair et al., 2010). 

b. Fornel dan Larker (1981), dalam Wijanto (2008; 66) bahwa ekstrak varian 

mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-indikator 

(variabel-variabel teramati) yang dijelaskan oleh variabel laten. Menurut 

Hairet al.,(2007) bahwa ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai 

berikut;  

∑standardized loading
2 

Variance Extracted = -----------------------------------------  

∑standardized loading
2
 + ∑ej 

 

atau 

 

∑standardized loading
2
 

Variance Extracted = ---------------------------------  

N  

 

di mana N adalah banyaknya variabel teramati dari model pengukuran 

Hair etal., (1998), menyatakan bahwa sebuah konstruk meliputi reliabilitas 

yang baik jika:  

 Nilai Construct Reliability (CR)-nya  ≥ 0,70  

 Nilai Variance Extracted (VE)-nya  ≥ 0,50  
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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 (www.megapolitan.kompas.com, 2016). Seiring 

semakin berkembangnya industri persepakbolaan di Indonesia, semakin 

berkembang juga jumlah pendukung dari Persija Jakarta dan anggota suporter The 

Jakmania. Karena dari perkembangan suporter dan semakin fanatiknya suporter 

klub Persija Jakarta dalam hal ini adalah The Jakmania maka peneliti ingin 

melihat faktor pembentuk apa saja yang membentuk behavioral intentions The 

Jakmania dalam mendukung klub Persija Jakarta. 

4.1.1 Visi Misi The Jakmania 

 Dikutip dari (www.jakonline.asia, 2015), berikut adalah visi misi The 

Jakmania: 

 Visi 

Menciptakan organisasi The Jakmania lebih unggul dan bisa bersaing 

dalam organisasisepakbola Indonesia. 
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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 

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. 1Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 ≥0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

Sport 

Attachment 

1. Sepakbola 

adalah 

olahraga 

favorit saya 

2. Saya 

menyukai 

sepakbola 

pada seluruh 

tingkatan 

(antar 

sekolah, 

warga (rt/rw), 

domestik, 

international, 

dll. 

3. Saya yakin 

bahwa saya 

penggemar  

0.715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.702 

 

 

 

 

 

 

0.783 

 

 

 

 

 

 

 

0.678 

 

 

0.879 

 

 

 

 

 

 

0.840 

 

 

 

 

 

 

 

0.895 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 ≥0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

 sepakbola sejati      

Player 

Attachment 

1. Saya 

penggemar 

berat salah 

satu pemain 

yang bemain 

di klub Persija 

Jakarta. 

2. Saya 

mengenal 

karakteristik 

masing-

masing 

pemain di tim 

Persija Jakarta 

3. Saya rasa 

bahwa saya 

adalah 

seorang 

penggemar 

dari beberapa 

pemain di tim 

Persija Jakarta 

0.635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.604 

 

 

 

 

 

 

 

0.608 

 

 

 

 

 

 

0.758 

 

 

 

 

 

 

0.837 

 

 

 

 

 

 

 

0.829 

 

 

 

 

 

 

0.694 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Local City 

Attachment 

 

1. Citra saya 

sebagai warga 

Jakarta sangat 

penting 

2. Jakarta sangat 

menggambark

an karakter 

saya 

3. Saya 

menganggap 

bahwa saya 

adalah bagian 

dari kota 

Jakarta 

 

 

 

0.664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.815 

 

 

 

 

0.619 

 

 

 

 

 

0.635 

 

 

 

 

 

0.764 

 

 

 

 

0.896 

 

 

 

 

 

0.876 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



58 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 ≥0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

Fans 

Community 

Attachment 

 

1. Saya 

merasakan 

hubungan 

yang dalam 

dengan fans 

Persija 

Jakarta 

2. Saya sangat 

berpihak 

dengan 

warga yang 

mendukung 

Persija 

Jakarta 

3. Saya merasa 

seperti 

bagian dari 

fans club 

Persija 

Jakarta 

 

0.662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.614 

 

 

 

 

 

 

0.751 

 

 

 

 

 

 

0.661 

 

 

 

 

 

0.898 

 

 

 

 

 

 

0.786 

 

 

 

 

 

 

0.846 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

Team 

Identification 

 

 

1. Saya 

menganggap 

diri saya 

sebagai fans 

dari Persija 

Jakarta 

2. Saya akan 

mengalami 

kerugian 

jika berhenti 

menjadi fans 

Persija 

Jakarta 

3. Menjadi 

pendukung 

Persija 

Jakarta 

sangat 

penting 

0.676 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.816 

 

 

 

 

 

 

 

0.627 

 

 

 

 

 

 

0.659 

 

 

 

0.811 

 

 

 

 

 

 

 

0.921 

 

 

 

 

 

 

0.891 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



59 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 ≥0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

  bagi saya      

Game 

Satisfaction 

 

1. Saya puas 

dengan 

pertandingan 

yang saya 

lihat di 

stadiion 

2. Saya senang 

dengan 

pertandingan 

yang saya 

saksikan di 

stadion 

3. Saya sangat 

gembira 

dengan 

pertandingan 

yang saya 

lihat di 

stadion 

0.622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.851 

 

 

 

 

 

 

 

0.572 

 

 

 

 

 

0.586 

 

 

 

 

0.781 

 

 

 

 

 

 

 

0.960 

 

 

 

 

 

0.940 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

Service 

Satisfaction 

 

1. Saya puas 

dengan 

layanan 

(ticketing) 

Persija yang 

saya dapatkan 

di stadion 

2. Saya senang 

dengan 

layanan 

(ticketing) 

Persija yang 

saya dapatkan 

di stadion 

3. Saya sangat 

gembira 

dengan 

layanan 

(ticketing) 

Persija  yang 

0.763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.851 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.572 

 

 

 

 

 

0.586 

 

 

 

 

0.781 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.960 

 

 

 

 

 

0.940 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas Data (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 ≥0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

 saya dapatkan 

di stadion. 
     

Behavioral 

Intentions 

 

1. Saya akan 

kembali 

datang pada 

pertandingan 

Persija 

Jakarta 

berikutnya 

2. Saya akan 

menyisihkan 

sebagian uang 

saku saya 

untuk 

menghadiri 

pertandingan 

Persija 

Jakarta 

3. Jika saya 

harus 

menghadiri 

pertandingan 

lagi,kemungk

inan saya 

akan memilih 

pilihan yang 

sama yaitu 

menyaksikan 

pertandingan 

Persija 

Jakarta 

 

 

 

 

0.676 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.724 

 

 

 

 

 

 

 

0.699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.816 

 

 

 

 

 

 

 

0.831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari lima variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.2 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 kuesioner 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 kuesioner 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 kuesioner tersebut 

dapat dikatakan layak karena memenuhi internal consistency realibility. Berikut 

adalah hasil analisis realibilitas terhadap pretest kuesioner sebanyak 30 responden 

yang digambarkan pada tabel 4.3 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Realibilitas Data (pre-test) 

Variable Cronbach’s Alpha Kriteria 

Sport Attachment 0.833 Reliable 

Player Attachment 0.693 Reliable 

Local City Attachment 0.802 Reliable 

Fans Community Attachment 0.787 Reliable 

Team Identification 0.836 Reliable 

Game Satisfaction 0.874 Reliable 

Service Satisfaction 0.967 Reliable 

Behavioral Intentions 0.795 Reliable 

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

Dari hasil pengolahan data pretest menggunakan SPSS 21, kedelapan 

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 120 responden yang pernah 

menyaksikan pertandingan klub Persija Jakarta, 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 pendapatan 

perbulan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai gambaran responden sebagai 
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objek penelitian. Gambaran umum dari responden sebagai obyek penelitian 

tersebut satu per satu dapat diuraikan seperti pada bagian berikut. 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.3 grafik menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 120 adalah72,30%  laki-laki dan 27,70% perempuan. 

4.3.2 Usia Responden 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Laki-Laki, 72.30%

Perempuan, 27.7
0%

Jenis Kelamin Responden

Laki-Laki

Perempuan

<20, 26.10%

20-35, 73.90%

Usia Responden

<20

20-35
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Pada gambar 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini adalah responden yang berusia <20 tahun berjumlah 31 orang atau 

sebesar 26,19%, lalu responden yang berusia 20 tahun hingga 35 tahun berjumlah 

89 orang atau sebesar 73,90%. 

4.3.3 Jenis Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4. 3 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 120 responden, dapat dilihat 

bahwa jumlah karyawan sebanyak sebanyak 46 orang dengan persentase 

mencapai 37,80%. Jumlah responden pelajar atau mahasiswa sebanyak 60 orang 

dengan persentase mencapai 50,20%. Jumlah responden wiraswasta sebanyak 11 

orang dengan persentase mencapai 9,20% dan sisanya pekerjaan lain-lain 

sejumlah 3 orang dengan persentase mencapai 2,50%.Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden berprofesi sebagai mahasiswa atau pelajar. 

 

 

Karyawan, 37.8
0%

Pelajar/Mahasi
swa, 50.40%

Wiraswasta, 9.
20%

Other, 2.50%

Jenis Pekerjaan Responden

Karyawan

Pelajar/Mahasiswa

Wiraswasta

Other
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4.3.4 Pendapatan per Bulan 

 

Gambar 4. 4 Pendapatan per Bulan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pendapatan responden perbulannya dalam penelitian iniadalah yang 

kurang dari Rp 5.000.000 berjumlah 104  orang atau sebesar 86,60%, lalu 

responden dengan pendapatan per bulan Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 berjumlah 

13 orang atau sebesar 10,9%, selanjutnya dengan pendapatan per bulan sebesar 

Rp10.000.000- Rp 25.000.000 berjumlah 2 orang atau sebesar 1,70%, untuk 

responden dengan pendapatan lebih dari Rp 25.000.000 berjumlah 1 orang atau 

sebesar 0,8%. 

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 

<Rp 
5.000.000, 86.6

0%

Rp 5.000.000-
Rp10.000.000, 

10.90%

Rp 10.000.000-
Rp 

25.000.000, 1.7
0%

>Rp 
25.000.000, 0.8

0%

Pendapatan per Bulan
<Rp 5.000.000

Rp 5.000.000-
Rp10.000.000

Rp 10.000.000-Rp 
25.000.000

>Rp 25.000.000
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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 struktural 

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

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 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. 3Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be 

estimated 

76 

Degrees of freedom (300-76) 224 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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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 suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hairet al., 2010), suatu 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. 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. 
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Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Indikator Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Sport 

Attachment 

SA1 0.711 Valid 0.519 0.672 Reliable 

SA2 0.643 Valid 

SA3 0.798 Valid 

Player 

Attachment 

PA1 0.859 Valid 0.533 0.769 Reliable 

PA2 0.578 Valid 

PA3 0.725 Valid 

Local City 

Attachment 

LCA1 0.627 Valid 0.581 0.804 Reliable 

LCA2 0.857 Valid 

LCA3 0.785 Valid 

Fans 

Community 

Attachment 

FCA1 0.752 Valid 0.533 0.772 Reliable 

FCA2 0.620 Valid 

FCA3 0.805 Valid 

Team 

Identification 

TI1 0.622 Valid 0.531 0.771 Reliable 

TI2 0.702 Valid 

TI3 0.813 Valid 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Lanjutan) 

Variabel Indikator Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Game 

Satisfaction 

GS1 0.706 Valid 0.726 0.887 Reliable 

GS2 0.927 Valid 

GS3 0.906 Valid 

Service 

Satisfaction 

SS1 0.948 Valid 0.943 0.980 Reliable 

SS2 0.992 Valid 

SS3 0.972 Valid 

Behavioral 

Intentions 

BI1 0.841 Valid 0.628 0.717 Reliable 

BI2 0.796 Valid 

BI3 0.737 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 

Pada tabel 4.5 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 4.5 

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. 
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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 jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 24 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al., 

(2010) jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 120data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 

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) 

2.371 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0.08 

(good fit) 

 0.08 ≤ RMSEA ≤ 

0.10  

(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0.10 

(poorfit) 

0.107 Poor Fit 
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Tabel 4.5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit(Lanjutan) 

GOF Tingkat 

Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan 

Kesimpulan 

CFI CFI≥ 0.90  

(good fit) 

 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 

(marginal fit)  

CFI ≤ 0.80 

 (poor fit) 

0.823 Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.7 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

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

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). 

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 koefisien-

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p< 0.05 
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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 4.7 

dibawah ini. 

Tabel 4. 6Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 TI← SA 0.217 0.002 Didukung 

Data 

2 TI←PA 0.120 0.006 Didukung 

Data 

3 TI← LCA 0.090 0.020 Didukung 

Data 

4 TI ←FCA 0.116 0.098 Tidak 

Didukung 

data 

5 BI← TI 1.053 *** Didukung 

Data 

6 BI ← GS 0.257 *** Didukung 

Data 

7 BI ← SS 0.046 0.149 Tidak 

Didukung 

data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkantabel 4.6 diatas, terdapat 5 hipotesis yang terbukti yaitu H1, 

H2, H3,H5, dan H6. Untuk hipotesis yang tidak berpengaruh terdapat pada H4 

dan H7. 
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4.5 Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4.5 Model Hasil Pembahasan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

4.6 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, empat 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan satu hipotesis tidak terbukti 

dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 
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4.6.1 Pengaruh Sport Attachment terhadap Team Identification 

Hasil penilitian ini menunjukan bahwa sport attchment berpengaruh positif 

terhadap team identification..Tingkat kesukaan suporter sepakbola terhadap 

olahraga ataupun acara sepakbola menjadi suatu hal yang saling berkaitan,hingga 

membuat anggapan bahwa suporter yang menyukai sepakbola pasti memiliki 

sebuah tim sepakbola yang difavoritkan juga. Karena hal itu lah tingkat kesukaan 

suporter terhadap olahraga sepakbola mempengaruhi perilaku suporter bola 

tersebut terhadap tim sepakbola favoritnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yoshida, Heere, dan Gordon (2015). Dimana hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti berhasil membuktikan bahwa sport attachmentmemiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap team identification, dalam hal ini objeknya adalah The 

Jakmania.  

 Dapat disimpulkan bahwa The Jakmania yang menyukai olahraga 

sepakbola ataupun  acara sepakbola, akan berpengaruh terhadap perilaku The 

Jakmania terhadap tim sepakbola favoritnya. The Jakmania akan menunjukan 

identitasnya dia sebagai suporter Persija Jakarta juga sebagai penggemar 

sepakbola. 

4.6.2 Pengaruh Player Attachment terhadap Team Identification 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa player 

attachmentberpengaruh positif terhadap team identification. Hal tersebut bisa 

terjadi karena apabila setiap suporter memiliki idola dan pemain favoritnya 

masing-masing dalam sebuah klub sepakbola, dan mengenal karakteristik dan 
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gaya bermain pemain favoritnya itu, maka akan mempengaruhi perilaku mereka 

terhadap klub favoritnya. 

Dalam hal ini adalah apabila The Jakmania mengidolai seorang pemain 

dan mengenal karakteristik dan gaya bermain mereka di klub Persija Jakarta, 

maka hal itu ternyata bisa mempengaruhi perilaku mereka dalam mendukung klub 

Persija Jakarta. 

Menurut Lock, et al.,(2012) mengenal karakteristik, gaya dan kontribusi 

pemain adalah proses penting dalam pengembangan identifikasi. Kesimpulan 

yang didapat bahwa setiap pemain yang bermain di klub Persija Jakarta ternyata 

mempengaruhi perilaku dukungan The Jakmania terhadap klub Persija Jakarta. 

4.6.3 Pengaruh Local City Attachment terhadap Team Identification 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa local city attachmentmemiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap team identification. Sebuah klub 

sepakbola jika berasal dari daerah atau kota dimana suporter itu berasal, tentu 

akan menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi suporter yang berasal dari kota 

tersebut. Terlebih klub sepakbola yang berasal dari kota mereka berhasil 

menjuarai sebuah kompetisi sepakbola nasional. 

 Klub Persija Jakarta yang berasal dari kota Jakarta menjadi sebuah ikon 

tersendiri bagi persepakbolaan kota Jakarta. Itu terlihat dari dukungan The 

Jakmania yang apabila Persija bermain di Jakarta, para suporter pasti hadir di 

stadion untuk mendukung klub sepakbola kota mereka. 

Setiap suporter akan meningkatkan identifikasi mereka dengan tim 

olahraga favoritnya jika di kotanya memiliki sebuah tim sepakbola profesional , 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



76 

Indonesia Banking School 

tetapi akan menurunkan identifikasi mereka dengan tim olahraga favorit mereka 

jika tim sepakbola profesionalnya bukan berasal dari kotanya J.A. Dimmock, D.F. 

Gucciardi(2008). 

Karena hal itu lah jika ada sebuah kota memiliki klub sepakbola maka itu 

akan mempengaruhi perilaku suporter kota tersebut dalam mendukung klub 

sepakbola kotanya. 

4.6.4 Pengaruh Fans Community Attachment terhadap Team Identification 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fans community 

attachmenttidakberpengaruh  terhadap team identification. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yoshida, Heere, dan Gordon (2015)  menunjukkan bahwa fans 

community attachment berpengaruh positif terhadap team identification tidak 

terbukti pada penelitian ini.  

Didalam penelitian ini menunjukan bahwa walaupun suporter Persija 

Jakarta  tergabung ataupun tidak tergabung didalam komunitas suporter, namun 

suporter Persija Jakartatetap setia mendukung klub Persija Jakarta dan tetap 

menganggap bahwa dirinya adalah seorang suporter atau fans Persija Jakarta. 

Wann dan Branscombe (1990) didalam  Mason, D.S (1999) menemukan 

bahwa fans atau suporter dengan tingkat identifikasi yang tinggi, lebih mungkin 

untuk mengakui  ketika tim favoritnya menang, tetapi juga memungkinkan untuk 

mempertahankan identifikasi disaat tim favoritnya mengalami kekalahan.  

Kesimpulan yang didapat bahwa jika seorang The Jakmania tergabung 

atatupun tidak tergabung dengan komunitas suporternya, itu tidak akan 

mempengaruhi dukungannya terhadap tim Persija Jakarta. 
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4.6.5 Pengaruh Team Identification terhadap Behavioral Intentions 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa team identificationberpengaruh 

positif terhadap behavioral intentions. Semakin suporter tersebut merasa bahwa 

dirinya adalah fans dari sebuah klub sepakbola maka akan semakin 

mempengaruhi niat berperilaku mereka dalam mendukung klub sepakbola 

favoritnya 

 Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoshida, Heere, dan 

Gordon (2015). Dimana hasil penelitian yang dilakukan Yoshida, Heere, dan 

Gordon (2015) berhasil membuktikan bahwa team identificationmemiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intentions. 

Kesimpulannya dari hubungan team identification terhadap behavioral 

intentions yaitu semakin  seorang fans atau suporter sudah merasa dan 

menganggap dirinya sebagai bagian dari suporter fanatik klub sepakbola, maka 

suporter tersebut akan cenderung ingin terlibat langsung didalam sebuah 

komunitas suporter tersebut untuk mendukung langsung klub sepakbola 

favoritnya. 

Kesimpulan yang didapat bahwa pelayanan ticketing yang di berikan 

manajemen Persija Jakarta mau baik ataupun buruk, hal itu tidak akan 

mempengaruhi perilaku The Jakmania dalam mendukung klub Persija Jakarta.  

4.6.6 Pengaruh Game Satisfaction terhadap Behavioral Intentions 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berhasil membuktikan bahwa 

team identificationmemiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 

intentions. Didalam sebuah pertandingan sepakbola tentu suporter ingin 
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menyaksikan pertandingan yang menarik, bukan hanya tentang hasil akhir 

pertandingannya saja. Semakin menarik pertandingan yang di tunjukan 

dilapangan maka akan semakin mempengaruhi perilaku suporter tersebut untuk 

hadir kembali menyaksikan pertandingan sepakbola di stadion.  

Temuan ini konsisten dalam konteks olahraga. Sebuah produk olahraga 

telah ditemukan memiliki efek yang signifikan secara statistik pada game 

satisfaction, dan niat untuk menghadiri acara olahraga di masa yag akan datang 

(Yoshida dan James, 2010) 

4.5.7 Pengaruh Service Satisfaction terhadap Behavioral Intentions 

Dimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti membuktikan bahwa 

service satisfaction tidakberpengaruh terhadap behavioral intentions. Pelayanan 

yang di berikan Persija Jakarta yang bisa dikatakan kurang memuaskan terutama 

dalam pelayanan ticketing terhadap suporternya, ternyata tidak menurunkan niat 

suporter untuk hadir di stadion untuk menyaksikan klub Persija Jakarta berlaga. 

Hal itu bisa terjadi karena apabila suporter sudah merasa dirinya sebagai suporter 

fanatik sebuah klub sepakbola, maka itu akan membuat suporter ingin kembali 

hadir menyaksikan permainan klub favoritnya berlaga, walaupun pelayanan 

ticketing kurang memuaskan. 

MenurutYoshida, Heere, dan Gordon (2015) sevice satisfaction pada 

behavioral intentions tidak signifikan,  karenateam identification memberikan 

sebuah dampak yang lebih besar pada behavioral intentions dibandingkan dengan 

dimensi kepuasan. 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



79 

Indonesia Banking School 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif peran 

darisport attachment, player attachment, local city attachment, fans community 

attachment, team identification, game satisfaction, dan service 

satisfactionterhadap behavioral intentions. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dapat diberikan implikasi manajerial bagi manajemen klub Persija Jakarta. 

Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada manajemen Persija Jakarta 

adalah sebagai berikut 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel team 

identification  memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap behavioral intentions 

dengan besar estimasi 1.053. 

Ketika suporter The Jakmania sudah menganggap dirinya sebagai satu 

kesatuan dengan klub Persija Jakarta maka itu akan memberikan manfaat bagi 

klub tersebut. Manfaat yang didapat adalah suporter akan menentukan niat 

perilakunya terhadapat klub favoritnya tersebut, perilaku tersebut bisa berupa 

hadir kembali secara langsung menyaksikan klub Persija Jakarta bertanding di 

stadion. Untuk dapat mempertahankan hal tersebut manajemen Persija Jakarta ada 

baiknya untuk memberikan sebuah prestasi yang membanggakan untuk para 

suporternya, tentu untuk mendatangkan prestasi tersebut harus di dukung berbagai 

aspek dan sarana yang memadai. 

Salah satu sarana yang penting adalah memiliki tempat latihan sendiri, 

selama ini manajemen Persija kerap berpindah-pindah tempat latihan yang 

membuat para pemain harus beradaptasi dengan lapangan latihannya, hal itu tentu 
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tidak baik bagi pemain dan  mempengaruhi performa pemain ketika bertanding, 

terlebih kualitas lapangan yang bisa dikatakan kurang baik. Manajemen Persija 

Jakarta bisa saja bekerja sama dengan pihak sponsor dalam hal penyediaan 

lapangan latihan yang lebih memadai untuk tim Persija Jakarta.  

Sedangkan game satisfaction memiliki pengaruh terhadap behavioral 

intentions dengan nilai estimasi 0.257.Permainan yang menarik di lapangan juga 

akan mempengaruhi niat berpilaku suporter dimasa yang akan datang. Jika 

permainan klub Persija Jakarta itu menarik untuk disaksikan hal tersebut sangat 

berdampak positif bagi klub Persija Jakarta, karena suporter The Jakmania akan 

dengan sendirinya untuk dapat  hadir kembali  secara langsung di stadion untuk 

menyaksikan tim favoritnya berlaga. 

Untuk dapat memberikan permainan yang menarik pihak manajemen ada 

baiknya benar-benar memilih dan menyeleksi siapa saja pemain yang layak untuk 

bermain di klub Persija Jakarta. Karena walau pemain bintang sekali pun jika 

tidak sesuai dengan karakter permainan Persija itu tidak akan berdampak positif 

bagi permainan tim di lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dari tujuh hipotesis penelitian yang 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Sport attachment berpengaruh secara positif terhadap team identification. 

Semakin The Jakmania menyukai acara olahraga dalam hal ini sepakbola 

maka The Jakmania tersebut semakin akan menunjukan bahwa dirinya 

adalah fans dari Persija Jakarta salah satunya dengan memiliki kartu tanda 

anggota The Jakmania. 

2. Player attachment berpengaruh secara positif terhadap team identification. 

Semakin The Jakmania mengenal dan memahami karakter para pemain 

Persija Jakarta maka itu akan mempengaruhi perilaku The Jakmaniadalam 

mendukung tim Persija Jakarta. 

3. Local city attachment berpengaruh secara positif terhadap team 

identification.Semakin The Jakmania bangga terhadap kota Jakarta maka 

The Jakmania terutama berasal dari Jakarta juga akan menunjukan dirinya 

sebagai fans klub sepakbola yang berasal dari kotanya.   

4. Fans community attachment tidakberpengaruh terhadap team 

identification.The Jakmania yang tergabung ataupun tidak tergabung 

didalam komunitas, hal itu tidak akan mempengaruhi dukungannya 
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terhadap tim Persija Jakarta dan tetap menganggap dirinya sebagai 

suporter klub Persija Jakarta. 

5. Team identificationberpengaruh secara positif terhadap behavioral 

intentions. Semakin The Jakmania merasa dirinya sebagai fans dari Persija 

Jakarta, maka The Jakmania akan merasa ingin selalu terlibat langsung 

dalam setiap kegiatan ataupun pertandingan yang dilakoni Persija Jakarta. 

6. Game satisfaction berpengaruh secara positif terhadap behavioral 

intentions. Kepuasan permainan yang diberikan klub Persija Jakarta di 

suatu pertandingan akan mempengaruhi niat berperilaku para The 

Jakmania dalam menyaksikan pertandingan Persija Jakarta dimasa yang 

akan datang. 

7. Service satisfaction tidakberpengaruh terhadap behavioral intentions. 

Pelayanan yang kurang memuaskan dari pihak manajemen ternyata tidak 

mempengaruhi niat para The Jakmania untuk hadir kembali ke stadion 

untuk menyaksikan Persija Jakarta bertanding.  

5.2 Saran 

Dalam penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dapat 

dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti memberikan 

saran baik untuk manajemen klub Persija Jakartamaupun untuk peneliti 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Untuk manajemen Persija Jakarta 

a. Manajemen Persija Jakarta harus bisa memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai untuk latihan para pemainnya, sarana dan prasarana itu dapat 
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diwujudkan dengan berkerja sama antara pihak manajemen Persija Jakarta 

dengan pihak sponsor 

b. Manajementetap menjaga kinerja klub Persija Jakarta dengan tetap 

berhubungan baik dengan para suporternya yakni The Jakmania, salah satu 

cara berhubungan baik itu bisa dengan menerima saran dan kritik The 

Jakmania melalui media sosial dah website yang sudah dimiliki Persija 

Jakarta. 

c. Pihak manajemen Persija Jakarta bisa memberikan pelayanan lebih kepada 

The Jakmania dengan memfasilitasi The Jakmania agar bisa memesan 

tiket tanpa harus lelah mengantri dan takut kehabisan tiket, sebagai contoh 

pihak manajemen bisa membuka layanan ticketing online dengan membuat 

aplikasilayanan  tiket sendiri sebagai wadah bagi The Jakmania agar dapat 

memesan tiket jauh hari sebelum pertandingan. 

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 variabel loyalty untuk melihat tingkat loyalitas suporter dalam 

mendukung klub sepakbola favoritnya langsung di stadion. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner Survei 

Faktor-faktor Pembentuk Behavioral Intentions Pada Klub Persija Jakarta 

(studi pada komunitas suporter The Jakmania) 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, jurusan manajemen konsentrasi 

pemasaran di Indonesia Banking School, saya mengharapkan partisipasi saudar/i 

untuk dapat mengisi beberapa pertanyaan dan pernyataan di bawah ini dengan 

sebenar-benarnya. Tujuan penyebaran kuesioner ini tidak di rekam data pribadi 

responden. 

 

Apakah anda suporter klub Persija Jakarta 

 Ya 

 Tidak 

 

Apakah anda memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania 

Ya 

 Tidak 

 

Apakah anda pernah menyaksikan langsung di stadion pertandingan klub 

Persija Jakarta 

 Ya 

 Tidak 

 

Apakah anda tinggal dan menetap di wilayah DKI Jakarta 

 Ya 

 Tidak 

A. Profil Responden 

Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 
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Usia 

 <20 

 20-35 

 36-45 

 45 

 

Pekerjaan 

 Pelajar/Mahasiswa 

 Karyawan 

 Wiraswasta 

 Ibu Rumah Tangga 

 Other 

 

Pendapatan perbulan 

 < Rp 5.000.000.000 

 Rp 5.000.000 - Rp10.000.000 

 Rp 10.000.000 - Rp 25.000.000 

 > Rp 25.000.000 

 

B. Kuesioner Penelitian 

Berikan penilaian atas tingkat persetujuan Anda terhadap masing-masing 

pernyataan berikut dalam skala 1 sampai 7 

1. Sepak bola adalah olahraga favorit saya 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

2. Saya menyukai sepakbola pada seluruh tingkatan (antar sekolah, warga 

(rt/rw), domestik, international, dll 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 
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3. Saya yakin bahwa saya penggemar sepak bola sejati 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

4. Saya memilih klub Persija Jakarta karena berdasarkan kehadiran pemain 

favorit saya didalam klub Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

5. Jika pemain favorit saya meninggalkan klub Persija Jakarta, itu akan 

berdampak besar pada minat saya terhadap klub Persija Jakarta. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

6. Memiliki pemain favorit lebih penting daripada memiliki tim favorit. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

7. Citra saya sebagai warga Jakarta sangat penting 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

8. Jakarta sangat menggambarkan karakter saya 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

 

9. Saya menganggap bahwa saya adalah bagian dari kota Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

10. Saya merasakan hubungan yang dalam dengan fan Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 
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11. Saya sangat berpihak dengan warga yang mendukung Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

12. Saya merasa seperti bagian dari fan club Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

13. Saya menganggap diri saya sebagai fans dari Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

14. Saya akan mengalami kerugian jika berhenti menjadi fans Persija 

Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

15. Menjadi pendukung Persija Jakarta sangat penting bagi saya 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

16. Saya puas dengan pertandingan yang saya lihat di stadion 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

17. Saya senang dengan pertandingan yang saya saksikan di stadion 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

18. Saya sangat gembira dengan pertandingan yang saya lihat di stadion 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

 

 

19. Saya puas dengan layanan yang saya dapatkan di stadion 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

20. Saya senang dengan layanan yang saya dapatkan di stadion 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

21. Saya sangat gembira dengan layanan yang saya dapatkan di stadion 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

 

22. Saya akan kembali datang pada pertandingan Persija Jakarta 

berikutnya  

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

23. Saya akan mengeluarkan lebih dari setengah uang saku saya untuk 

menghadiri pertandingan Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

24. Jika saya harus menghadiri pertandingan lagi, kemungkinan saya akan 

memilih pilihan yang sama yaitu menyaksikan pertandingan Persija Jakarta 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Tidak Setuju 
       

Setuju 

Mohon untuk tidak lupa mengklik tombol submit di bawah. Atas partisipasi 

saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran 2 Hasil uji validitas dan realibilitas (pre test) 

Uji validitas sport attachment  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.715 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 34.164 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 SA1 SA2 SA3 

Anti-image 

Covariance 

SA1 .466 -.136 -.242 

SA2 -.136 .568 -.182 

SA3 -.242 -.182 .434 

Anti-image 

Correlation 

SA1 .702
a
 -.264 -.537 

SA2 -.264 .783
a
 -.366 

SA3 -.537 -.366 .678
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

SA1 .879 

SA2 .840 

SA3 .895 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas player attachment 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.635 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 15.576 

df 3 

Sig. .001 

 

 

Anti-image Matrices 

 PA1 PA2 PA3 

Anti-image 

Covariance 

PA1 .644 -.326 -.162 

PA2 -.326 .653 -.138 

PA3 -.162 -.138 .832 

Anti-image 

Correlation 

PA1 .604
a
 -.503 -.221 

PA2 -.503 .608
a
 -.187 

PA3 -.221 -.187 .758
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

PA1 .837 

PA2 .829 

PA3 .694 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas local city attachment 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.664 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 29.594 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 LCA1 LCA2 LCA3 

Anti-image 

Covariance 

LCA1 .709 -.163 -.093 

LCA2 -.163 .434 -.285 

LCA3 -.093 -.285 .462 

Anti-image 

Correlation 

LCA1 .815
a
 -.295 -.162 

LCA2 -.295 .619
a
 -.636 

LCA3 -.162 -.636 .635
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

LCA1 .764 

LCA2 .896 

LCA3 .876 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas fans community attachmnet 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.662 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 27.843 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 FCA1 FCA2 FCA3 

Anti-image 

Covariance 

FCA1 .450 -.223 -.282 

FCA2 -.223 .665 -.061 

FCA3 -.282 -.061 .534 

Anti-image 

Correlation 

FCA1 .614
a
 -.407 -.575 

FCA2 -.407 .751
a
 -.103 

FCA3 -.575 -.103 .660
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

FCA1 .898 

FCA2 .786 

FCA3 .846 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas team identification 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,680 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 38,980 

df 3 

Sig. ,000 

 

 

Anti-image Matrices 

 TI1 TI2 TI3 

Anti-image 

Covariance 

TI1 ,608 -,168 -,060 

TI2 -,168 ,338 -,243 

TI3 -,060 -,243 ,386 

Anti-image 

Correlation 

TI1 ,816
a
 -,371 -,123 

TI2 -,371 ,627
a
 -,673 

TI3 -,123 -,673 ,659
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

TI1 ,811 

TI2 ,921 

TI3 ,891 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas game satisfaction 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.622 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 70.393 
Df 3 
Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 GS1 GS2 GS3 

Anti-image 

Covariance 

GS1 .621 -.086 .024 

GS2 -.086 .107 -.103 

GS3 .024 -.103 .120 

Anti-image 

Correlation 

GS1 .851
a
 -.332 .088 

GS2 -.332 .572
a
 -.910 

GS3 .088 -.910 .586
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

GS1 .781 

GS2 .960 

GS3 .940 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas service satisfaction 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.763 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 104.507 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 SS1 SS2 SS3 

Anti-image 

Covariance 

SS1 .176 -.061 -.031 

SS2 -.061 .094 -.073 

SS3 -.031 -.073 .115 

Anti-image 

Correlation 

SS1 .854
a
 -.474 -.217 

SS2 -.474 .702
a
 -.702 

SS3 -.217 -.702 .753
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

SS1 .957 

SS2 .978 

SS3 .970 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji validitas behavioral intentions 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.676 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 28.130 

df 3 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

 BI1 BI2 BI3 

Anti-image 

Covariance 

BI1 .609 -.073 -.245 

BI2 -.073 .574 -.262 

BI3 -.245 -.262 .457 

Anti-image 

Correlation 

BI1 .724
a
 -.124 -.464 

BI2 -.124 .699
a
 -.511 

BI3 -.464 -.511 .627
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component 

Matrix
a
 

 Component 

1 

BI1 .816 

BI2 .831 

BI3 .897 

Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Uji realibilitas sport attachment 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.833 .842 3 

 

Uji realibilitas player attachment 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.693 .694 3 

 

Uji realibilitas local city attachment 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.802 .801 3 
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Uji realibilitas fans community attachment 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.787 .797 3 

 

Uji realibilitas team identification 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,836 ,846 3 

 

Uji realibilitas game satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.874 .875 3 
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Uji realibilitas service satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.967 .967 3 

 

Uji realibilitas behavioral intentions 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.795 .805 3 

 

Lampiran 3 Hasil penelitian 

Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 300 

Number of distinct parameters to be 

estimated 

76 

Degrees of freedom (300-76) 224 

 

 

 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



102 

Indonesia Banking School 

Hasil uji validitas dan realibilitas 

Variabel Indikator Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Sport 

Attachment 

SA1 0.711 Valid 0.519 0.672 Reliable 

SA2 0.643 Valid 

SA3 0.798 Valid 

Player 

Attachment 

PA1 0.859 Valid 0.533 0.769 Reliable 

PA2 0.578 Valid 

PA3 0.725 Valid 

Local City 

Attachment 

LCA1 0.627 Valid 0.581 0.804 Reliable 

LCA2 0.857 Valid 

LCA3 0.785 Valid 

Fans 

Community 

Attachment 

FCA1 0.752 Valid 0.533 0.772 Reliable 

FCA2 0.620 Valid 

FCA3 0.805 Valid 

Team 

Identification 

TI1 0.622 Valid 0.531 0.771 Reliable 

TI2 0.702 Valid 

TI3 0.813 Valid 
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Hasil penelitian indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat 

Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan 

Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 

(good fit) 

2.371 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0.08 

(good fit) 

 0.08 ≤ RMSEA ≤ 

0.10  

(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0.10 

(poorfit) 

0.107 Poor Fit 

CFI CFI≥ 0.90  

(good fit) 

 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 

(marginal fit)  

CFI ≤ 0.80 

 (poor fit) 

0.823 Marginal Fit 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor pembentuk..., Rangga Lesmana, Ma.-IBS, 2016



104 

Indonesia Banking School 

Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 TI← SA 0.217 0.002 Didukung 

Data 

2 TI←PA 0.120 0.006 Didukung 

Data 

3 TI← LCA 0.090 0.020 Didukung 

Data 

4 TI ←FCA 0.116 0.098 Tidak 

Didukung 

data 

5 BI← TI 1.053 *** Didukung 

Data 

6 BI ← GS 0.257 *** Didukung 

Data 

7 BI ← SS 0.046 0.149 Tidak 

Didukung 

data 

 

Lampiran 4 Model Hasil Pembahasan 
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