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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Awalnya sepak bola adalah olahraga yang berkembang di dataran Inggris pada 

tahun 1863 ketika beberapa sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku 

untuk permainan sepak bola (Britannica, 2016). Bertahun-tahun setelahnya klub sepak 

bola makin banyak bermunculan di negara lain di luar Inggris. Sepak bola saat ini sudah 

menjadi olah raga terpopuler di dunia dan memiliki empat juta penggemar yang tersebar 

di seluruh dunia (totalsportek, 2016). Untuk bisa menampung kepentingan klub sepak 

bola antar negara, maka pada tahun 1904 terbentuk FIFA (Federation of International 

Football Association) sebagai asosiasi tertinggi sepak bola dunia untuk mengatur 

peraturan dan kompetisi sepak bola secara internasional (FIFA, 2016). 

Sepak bola saat ini telah mengalami perluasan fungsi dari olah raga menjadi 

institusi bisnis. Banyak klub yang menjual saham mereka ke pasar saham guna 

mendapatkan dana segar (advfn, 2016). Sebagai institusi bisnis yang dikelola secara 

profesional, tujuan dari klub sepak bola adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan 

yang sebesar-besarnya (SOCCER, 2013). Banyak klub yang mampu menguasai industri 

sepak bola. Klub–klub ini setiap tahunnya mampu mencatatkan pendapatan yang besar 

jika dibandingkan dengan klub sepak bola lain. Grafik 1 menunjukkan 10 klub sepak bola 

dunia dengan penghasilan terbesar. 
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Grafik 1  

10 Klub Sepak bola dengan Pendapatan Terbesar pada Tahun 2017 

 

Sumber: Deloitte Football Money League 2018 

Persaingan yang ketat antar klub sepak bola dunia membuat banyak klub memilih 

cara cepat untuk meningkatkan potensi kemenangan dengan mengontrak pemain 

“bintang”. Kehadiran pemain bintang diharapkan dapat menjadi stimulus untuk 

meningkatkan performa permainan klub. Namun ketersediaan pemain bintang tentunya 

tidaklah banyak, yang mengakibatkan harga dari pemain melonjak tinggi. Klub pun harus 

menyediakan dana besar untuk dapat mengontrak pemain yang diinginkan. Selama ini 

dana untuk mengontrak pemain berasal dari anggaran belanja klub dan bahkan ada yang 

berasal dari pinjaman pemilik klub.  

Walaupun begitu strategi membeli pemain bintang tersebut dapat membuat neraca 

keuangan klub menjadi defisit. Tim Ivestigasi UEFA melakukan pendataan terhadap 

keuangan pada klub di Eropa dan hasilnya terdapat 650 klub yang mengalami kerugian 

tiap tahunnya (Shufi, 2014). Hal itu terjadi dikarenakan pendapatan klub masih belum 
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dapat menanggung semua beban pengeluaran klub seperti biaya operasional dan biaya 

gaji karyawan dan pemain. 

Karena itu mulai tahun 2011 UEFA sebagai Induk Organisasi sepak bola Eropa 

memberlakukan Peraturan Financial Fair Play (FFP) untuk klub sepak bola yang berada 

di Eropa (Veysey, 2012). Peraturan ini diberlakukan untuk meminimalisir kerugian dalam 

bisnis sepak bola yang tiap tahunnya selalu meningkat (Shufi, 2014). Peraturan ini 

mewajibkan setiap klub sepak bola Eropa untuk tidak mengalami kerugian pada batas 

yang sudah ditentukan dan batas itu akan semakin mengecil secara berkala pada musim–

musim selanjutnya hingga klub bisa mencapai titik break-even. Apabila klub gagal 

memenuhi aturan FFP, maka klub akan mendapatkan sanksi seperti pengurangan poin, 

pembatasan jumlah pemain pada kompetisi yang diikuti, hingga larangan bermain di 

kompetisi Eropa yang tentunya akan memberatkan pihak klub untuk dapat meraih 

prestasi.  

Untuk bisa lolos dari peraturan FFP, maka klub sepak bola berusaha semaksimal 

mungkin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Berdasar survei Deloitte 

(Deloitte, 2016), pendapatan yang diraih oleh klub sepak bola dikelompokkan menjadi 

tiga sumber, yaitu pemasukan tiket, hak siar, dan pendapatan komersial. (lihat grafik 2) 
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Grafik 2  

Sumber Pendapatan Klub dengan Pendapatan Tertinggi 

 

Sumber : Deloitte Football Money League 2018 

 Dari grafik terlihat bahwa pendapatan terbesar klub-klub tersebut berasal dari 

pendapatan komersial, yang terdiri dari berbagai macam hal, antara lain penjualan 

merchandise di fanshop dan penjualan secara online (contohnya seperti FCBotiga milik 

Barcelona), kerjasama dengan perusahaan yang memasok apparel (Adidas dengan 

Manchester United), hak penamaan stadion (Allianz Arena milik Bayern Munich), dan 

hak penamaan tempat latihan (AON Training Complex milik Manchester United). 

Pembelian pemain bintang ternyata juga memiliki dampak positif pada 

pendapatan komersial, seperti klub Manchester United pada musim panas Tahun 2016 

yang memecahkan rekor transfer pembelian pemain termahal untuk Paul Pogba senilai 

110 juta Euro. Hasilnya baru beberapa bulan sejak resmi bergabung dengan Manchester 

United, pendapatan dari penjualan jersey (merchandise berbentuk seragam sepak bola) 
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(Nugroho, 2016). Penjualan jersey Manchester United di musim 2016 pun meningkat 

sebanyak 40% dari musim sebelumnya (totalsportek, 2016). Tabel 1.1 menunjukkan 

klub-klub sepak bola dengan penjualan jersey terbanyak tahun 2016. 

Tabel 1.1 

10 Klub dengan Penjualan Jersey Terbanyak Tahun 2016 (dalam satuan) 

No

. Nama Klub 

Penjualan Tahun 

2016 

Penjualan Nama Punggung 

Tertinggi 

1 

Manchester 

United 2,850,000 Paul Pogba 

2 Real Madrid 2,290,000 Cristiano Ronaldo 

3 Barcelona 1,980,000 Lionel Messi 

4 Chelsea 1,650,000 Eden Hazard 

5 Bayern Munich 1,500,000 Robert Lewandowski 

6 Arsenal 1,125,000 Mesut Ozil 

7 Juventus 850,000 Gonzalo Higuain 

8 Liverpool 805,000 Phillipe Coutinho 

9 PSG 685,000 Angel Di Maria 

10 AC Milan 650,000 Keisuke Honda 

Sumber : Totalsportek.com 

Jersey merupakan merchandise yang paling dicari oleh suporter karena jersey 

adalah identitas tim ketika bertanding di lapangan. Suporter ingin menggunakan jersey 

dari klub kesayangan agar bisa merasakan kebanggaan tersendiri karena bisa memakai 

jersey yang sama dengan pemain dari klub idolanya. 

Klub sepak bola pun memanfaatkan fanatisme dari suporternya dengan setiap 

awal permulaan liga (musim) selalu meluncurkan desain jersey baru. Bahkan dalam 

semusim tidak jarang klub sepak bola meluncurkan tiga kostum baru sekaligus 

(SOCCER, 2013). Dalam beberapa tahun belakangan ini, ada kecenderungan klub sepak 
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bola memproduksi ulang jersey yang dipakai klub pada tahun–tahun yang lampau ketika 

klub tersebut mencatatkan sejarah, seperti menjuarai kompetisi bergengsi.   

Untuk meningkatkan penjualan jersey, pihak klub perlu mengetahui jersey 

seperti apa yang dikehendaki oleh para suporter. Hal ini menyangkut manfaat yang 

dicari suporter dari memiliki jersey tersebut. Dalam pengembangan produk dan jasa, 

diperlukan penentuan manfaat-manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat ini disebut 

atribut produk (Kotler & Armstrong, 2003). Berdasarkan fenomena di atas, penelitian 

ini akan meneliti tentang: “Identifikasi Atribut Produk yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Jersey pada Suporter Sepak Bola Eropa” 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan judul tersebut masalah penelitian ini dirumuskan sebagai faktor apa 

yang mempengaruhi keputusan pembelian jersey pada suporter sepak bola Eropa yang 

mencakup atribut? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut yang mempengaruhi 

keputusan pembelian jersey. 

 

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

1. Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan acuan bagi pelaku industri sepak 

bola untuk mengembangkan strategi produk agar dapat meningkatkan penjualan 

jersey klub sepak bola. 

2. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan 

menindak lanjuti dan melakukan penelitian sejenis. 


