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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Responden 

 

Data 50 responden yang didapat dari kuesioner akan dibagi berdasarkan usia dan 

jenis kelamin responden, serta pekerjaan dan penghasilan responden. 

4.1.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Berikut adalah tabel 4.1 tentang identitas tentang umur dan jenis kelamin 

responden: 

Tabel 4.1  

Umur dan Jenis Kelamin Responden 

Umur 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Frekuensi % Frekuensi % 

15-20 Tahun 11 22 0 0 

21-25 tahun 21 42 2 4 

26-30 tahun 7 14 1 2 

31-35 tahun 4 8 0 0 

Di atas 35 
tahun 3 6 1 2 

TOTAL 46 92 4 8 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

Suporter Sepak Bola klub Eropa yang menjadi responden pada penelitian ini 

berjumlah 50 responden, dimana 46 responden (92%) berjenis kelamin laki-laki, dan 

4 responden (8%) berjenis kelamin perempuan. Responden juga dibagi menjadi lima 

kelompok umur yaitu 15 - 20 tahun, 21 - 25 tahun, 26 - 30 tahun, 31 - 35 tahun, dan di 

atas 35 tahun. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 23 responden berumur 21 - 

25 tahun sehingga mayoritas responden dalam penelitian ini berumur 21 - 25 tahun. 
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4.1.2 Pekerjaan dan Penghasilan Responden 

 

Berikut adalah tabel identitas tentang pekerjaan dan penghasilan responden: 

Tabel 4.2  

Pekerjaan dan Penghasilan Responden 

Pekerjaan 

Penghasilan Per Bulan TOTAL 

<1 
juta % 

1-2 
Juta % 

2-3 
Juta % 

3-4 
Juta % 

>4 
Juta % 

 

Pelajar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mahasiswa 10 20 5 10 2 4 0 0 0 0 17 

Wiraswasta 0 0 4 8 6 12 1 2 2 4 13 

Karyawan 
Swasta 1 2 6 12 4 8 2 4 7 14 20 

TOTAL 11 22 15 30 12 24 3 6 9 18 50 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

 Dari 50 responden yang ditemui, responnden memiliki latar belakang pekerjaan 

yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden terbanyak 

memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa dengan total mencapai 10 responden (20%) dan 

berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah, diikuti karyawan swasta dengan jumlah 7 

responden (14%) berpenghasilan di atas 4 juta rupiah. Responden dengan jumlah sedikit 

adalah yang memiliki pekerjaan wiraswasta dengan 1 responden (2%) yang 

berpenghasilan antara 3-4 juta rupiah dan 1 responden (2%) karyawan swasta dengan 

penghasilan di bawah 1 juta rupiah. 

4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pendidikan terakhir 

SMA/Sederajat dengan jumlah 24 responden (48%), diikuti 22 responden (44%) yang 

berpendidikan terakhir S1. Responden yang berpendidikan terakhir D3 menjadi 
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responden paling sedikit dengan 1 responden (2%). Data selengkapnya bisa dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3  

Pendidikan Terakhir Responden 

 

 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

4.1.4 Klub Kesukaan Responden 

 

  Sebagai suporter sepak bola, responden memiliki preferensi klub sepak 

bola untuk didukung. Tabel 4.4 akan menunjukkan preferensi dari klub kesukaan 

responden. 

Tabel 4.4  

Preferensi Klub Sepak Bola Kesukaan 

 

Klub SB Favorit Frekuensi % 

Manchester United 17 34 

Barcelona 11 22 

Chelsea 5 10 

Real Madrid 3 6 

Juventus 3 6 

Liverpool 2 4 

Arsenal 1 2 

Bayern Munich 0 0 

Manchester City 0 0 

Paris Saint Germain 0 0 

Lainnya 8 16 

TOTAL 50 100 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

 

Pendidikan Terakhir Frekuensi % 

SMA/ Sederajat 24 48 

D3 1 2 

S1 22 44 

S2 3 6 

TOTAL 50 100 
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Kriteria penentuan klub sepak bola yang ditampilkan dalam kuesioner 

adalah dari hasil klub dengan penghasilan terbesar 2017 menurut Deloitte. Dari 50 

responden, 17 responden (34%) menyukai Manchester United sebagai klub kesukaan. 

Klub yang disukai responden terbanyak kedua adalah Barcelona (22%). Sedangkan 

sisanya memilih Chelsea dengan frekuensi 5 responden (10%), 6 responden masing - 

masing memilih Real Madrid dan Juventus dengan frekuensi sebanyak 3 responden 

(6%). Dua responden memilih Liverpool sebagai klub kesukaan (4%), dan 1 responden 

memilih Arsenal (2%). Ketiga klub sisanya yaitu Bayern Munich, Manchester City, 

dan Paris Saint Germain tidak ada responden yang memilih sebagai klub kesukaan. 

Dalam kelompok lainnya ada 8 responden (10%) yang memilih klub di luar 10 Klub 

sepak bola dengan pendapatan terbesar tahun 2017 yaitu AC Milan, Inter Milan, dan 

Tottenham Hotspurs.  

4.2 Perilaku Pembelian Jersey 

 

Sebagai suporter yang pernah membeli jersey sepak bola, ada 

kemungkinan faktor–faktor yang menyebabkan responden membeli jersey sepak 

bola. Faktor terkait klub kesukaan dan faktor terkait atribut produk akan muncul 

dalam alasan pembelian jersey. Untuk dapat memahami proses keputusan pembelian 

responden, maka akan ditanyakan alasan pembelian jersey terakhir dan alasan 

pembelian jersey secara umum.  

Dalam bagian ini akan disampaikan bagaimana perilaku responden dalam 

hal pembelian jersey; yaitu jersey terakhir yang dibeli dan alasan pembeliannya, 

frekuensi pembelian jersey dalam setahun, preferensi tempat pembelian, dan alasan 

pembelian jersey. 
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4.2.1 Klub Kesukaan dan Pembelian Jersey Terakhir 

 

 Responden sebagai suporter sepak bola tentu memiliki klub sepak bola untuk 

didukung. Pertanyaan ini ditanyakan untuk mengetahui klub kesukaan dari responden dan 

apakah klub kesukaan dapat mempengaruhi pembelian jersey dari responden.  

 Tabel 4.5 di bawah menunjukkan bahwa mayoritas responden melakukan 

pembelian jersey sesuai klub kesukaan. Dapat dilihat bahwa responden membeli jersey 

klub sepak bola berdasarkan alasan klub kesukaan. Dari 17 responden yang menyukai 

klub Manchester United, 14 responden (88%) membeli jersey Manchester United, 1 

responden membeli jersey Barcelona (10%), 1 responden membeli jersey Juventus (10%), 

dan 1 responden lainnya (10%) membeli jersey dari klub sepak bola di luar daftar 10 klub 

berpenghasilan terbesar 2017.  

 Apabila dibandingkan dengan mayoritas responden penyuka klub Manchester 

United dengan jumlah 17 responden (34 %), maka pembelian jersey terakhir untuk klub 

Manchester United berjumlah 16 jersey. Lalu klub dengan responden kesukaan terbanyak 

selanjutnya yaitu Barcelona dengan 11 responden (22%) dari total responden, memiliki 

penjualan sebanyak 10 jersey. Bahkan dari klub sepak bola di luar daftar 10 klub sepak 

bola dengan pendapatan terbesar tahun 2017, dengan 8 responden yang menyukai, 

pembelian jersey di luar daftar klub juga terdapat 6 pembelian jersey. 

 Dari tabel 4.5 dapat dibaca bahwa pembelian jersey terakhir tidak berbeda jauh 

dengan klub kesukaan dari responden. Maka dari data ini dapat disimpulkan bahwa klub 

kesukaan berpengaruh bagi pembelian jersey dari suporter sepak bola.
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Tabel 4.5  

Klub Kesukaan dan Pembelian Jersey Terakhir 

Klub Kesukaan 

Pembelian Jersey Terakhir 

Man United % Barcelona % Chelsea % Real Madrid % Juventus % Liverpool % 

Man United 14 88 1 10 0 0 0 0 1 33 0 0 

Barcelona 0 0 9 90 0 0 0 0 0 0 1 33 

Chelsea 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 

Real Madrid 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 67 0 0 

Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 67 

Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lainnya 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 16 100 10 100 5 100 3 100 3 100 3 100 
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Klub Kesukaan 

Pembelian Jersey Terakhir 

TOTAL Arsenal % B. Munich % Man City % PSG % Lainnya % 

Man United 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 17 

Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 11 

Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 

Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Arsenal 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 6 67 8 

TOTAL 1 100 0 0 0 0 0 0 9 100 50 

Sumber: Olahan data primer (2019)
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4.2.2. Frekuensi Pembelian Jersey Keluaran Terbaru 

 

Pertanyaan ini dihadirkan untuk melihat apakah responden selalu 

melakukan pembelian jersey setiap ada keluaran terbaru pada setiap tahunnya. Klub 

sepak bola dalam setiap tahun minimal meluncurkan satu jenis jersey yang berbeda 

dari tahun sebelumnya guna membedakan jersey mereka dengan jersey-jersey 

sebelumnya.  

Tabel 4.6  

Pembelian Setiap Keluaran Terbaru 

 

 

 

    

 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

 Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 50 responden, hanya 6 responden 

(12%) yang melakukan pembelian setiap ada keluaran jersey terbaru. Sisanya 44 

responden (88%) mengemukakan bahwa responden tidak melakukan pembelian 

jersey setiap musim baru atau keluaran jersey terbaru karena responden lebih 

memperhatikan desain dari jersey yang berbeda dari keluaran sebelumnya dan dari 

ketersediaan uang untuk membeli jersey. 

4.2.3. Preferensi Tempat Pembelian Jersey Sepak Bola 

 

  Berikut adalah tabel tentang preferensi tempat pembelian jersey 

sepak bola oleh responden. 

Selalu 

Beli Frekuensi % 

Ya 6 12 

Tidak 44 88 

Total 50 100 
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Tabel 4.7 

Tempat Pembelian Jersey 

 

 

 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

Ketika hendak melakukan pembelian jersey sepak bola, responden 

dalam hal ini sebagai suporter memiliki banyak akses untuk mendapatkan jersey 

sepak bola. Klub Sepak Bola sendiri memiliki toko resmi merchandise sebagai 

tempat menjual jersey milik mereka. Lalu dengan adanya internet sebagai 

sarana, klub sepak bola sendiri kini juga banyak yang menjual jersey mereka di 

toko online. Tabel 4.7 menunjukan bahwa mayoritas responden memilih toko 

online sebagai tempat pembelian jersey sepak bola yaitu sebanyak 31 responden 

(62%), lalu toko resmi merchandise dan toko olahraga saling berimbang dengan 

total 8 masing–masing 8 responden (16%) memilih sebagai tempat pembelian 

jersey. Sisanya menjadikan toko online dari klub sepak bola sebagai tempat 

pembelian jersey dengan frekuensi kemunculan 3 (6%). 

4.2.4. Frekuensi Pembelian Jersey Keluaran Terbaru 

 

 Liga sepakbola selalu dijalankan setiap tahun sekali dan pada umumnya di 

kompetisi sepak bola Eropa mereka memulai liga pada akhir bulan Juli dan berakhir 

di akhir bulan Mei tahun berikutnya. Kompetisi ini juga sering disebut musim sepak 

bola. Apabila diidentifikasikan dengan konteks dunia pendidikan, maka musim 

kompetisi bisa disamakan dengan tahun ajaran. Setiap musim kompetisi sepak bola 

Tempat Pembelian Jersey Frekuensi % 

Toko Online 31 62 

Toko Online Klub Sepak Bola 3 6 

Toko Resmi Merchandise 8 16 

Toko Olahraga 8 16 

TOTAL 50 100 
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berganti, klub sepak bola selalu mengeluarkan jersey terbaru mereka untuk 

membedakan jersey klub dengan musim–musim sebelumnya. Adanya rilis jersey 

baru setiap musim diharapkan dapat dijadikan sebagai penghasilan karena jersey 

merupakan merchandise dari klub sepak bola yang sering dipakai oleh suporter. 

Pada tabel 4.8 menunjukkan frekuensi pembelian jersey dalam setahun dari 

responden untuk melihat apakah responden selalu membeli jersey setiap musim 

sepak bola berganti. 

Tabel 4.8 

Frekuensi Pembelian Jersey dalam Setahun 

 

 

 

 Sumber: Olahan data primer (2019) 

 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 30 responden (60%) menyatakan untuk 

membeli jersey kurang dari sekali dalam setahunatau juga bisa disebut tidak 

membeli jersey baru setiap musim. Selanjutnya ada 9 responden (18%) yang 

melakukan pembelian setiap satu tahun sekali, dibarengi dengan 7 responden (14%) 

yang melakukan pembelian 2 kali setiap tahunnya. Sisa responden bahkan 

melakukan pembelian lebih banyak dari mayoritas responden, dengan 3 responden 

(6%) membeli jersey sebanyak 3 kali dalam setahun dan 1 responden (2%) 

mengemukakan bahwa melakukan pembelian 4 kali dalam setahun. 

Pembelian Frekuensi % 

< 1 30 60 

1 9 18 

2 7 14 

3 3 6 

4 1 2 

TOTAL 50 100 



33 
 

 Apabila frekuensi pembelian jersey dalam setahun oleh responden 

dibandingkan dengan pembelian jersey keluaran terbaru seperti pada tabel 4.8 

terlihat adanya keselarasan. Mayoritas responden (88%) tidak selalu membeli 

jersey keluaran terbaru, hal ini selaras dengan data frekuensi pembelian jersey 

dalam setahun, dimana 60% responden menyatakan membeli jersey kurang dari 

sekali dalam setahun. Dengan kata lain, mayoritas responden tidak selalu membeli 

jersey keluaran terbaru.  

4.2.5. Alasan Pembelian Jersey Terakhir 

 

Dari alasan pembelian jersey yang dikemukakan oleh responden, muncul 

banyak alasan pembelian jersey. Tabel 4.9 akan menunjukkan keseluruhan 

alasan yang dikemukakan responden. 

Tabel 4.9 

Alasan Pembelian Jersey Terakhir 

 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

Alasan Frekuensi % 

Suka Dengan Klub 23 43 

Untuk Futsal 7 13 

Desain 5 9 

Cinta Klub 5 9 

Keren 3 6 

Warna Jersey 2 4 

Permainan Klub 2 4 

Diskon Jersey 1 2 

Kalah Taruhan 1 2 

Ada Pemain Kesukaan 1 2 

Corak Jersey 1 2 

Belum Punya Jersey 1 2 

Ikut Klub 1 2 

Ingin Menjadi Bagian dari Klub 1 2 

TOTAL 54 100 
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Dari 50 responden, muncul 54 total alasan dalam alasan membeli jersey 

terakhir mereka. Berbagai macam alasan muncul seperti mereka membeli jersey 

karena merupakan seragam klub sepak bola kesukaan, jersey yang digunakan 

untuk futsal, desain jersey, hingga keinginan untuk menjadi bagian dari klub. 

 Alasan yang terbanyak muncul adalah karena responden membeli jersey 

karena merupakan jersey dari klub kesukaan responden dengan frekuensi 23 

alasan (43%). Setelah itu alasan yang paling sering muncul kedua adalah jersey 

digunakan oleh responden untuk kegiatan futsal dengan frekuensi 7 alasan 

(13%). 

 Alasan berikutnya adalah karena desain dari jersey dengan frekuensi 5 

alasan (9%). Frekuensi sama dengan 5 alasan (9%) juga muncul pada alasan 

cinta pada klub. Cinta pada klub ini dibedakan dengan suka pada klub karena 

rasa cinta dapat dikatakan menjadi lebih kuat dalam mendukung sebuah klub 

sepak bola dan lebih fanatik. Tidak jauh dari itu muncul alasan keren dengan 

frekuensi 3 alasan (6%). Keren yang dimaksud dari responden ini tidak terlalu 

jelas, tapi apabila dilihat dari pertanyaan “mengapa anda membeli jersey 

tersebut?” dapat diartikan bahwa keren yang dimaksud ini adalah jersey yang 

keren. Berikutnya ada alasan karena warna dan permainan dari klub, dengan 

sama-sama muncul 2 alasan (4%).  

 Tujuh alasan terakhir masing-masing terbagi rata pada satu alasan, yaitu 

karena responden kalah taruhan (2%), adanya diskon (2%), ada pemain kesukaan 

(2%), corak jersey yang bagus (2%), belum punya jersey (2%), ikut klub (2%), 

dan ingin menjadi bagian dari klub (2%). 
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 Jadi berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa alasan pembelian jersey 

terdiri dari berbagai macam alasan. Mulai dari yang tidak terencana seperti kalah 

taruhan, terencana seperti membeli jersey karena merupakan jersey dari klub 

kesukaan, hingga rasa ingin menjadi bagian dari klub.  

4.2.6. Identifikasi Faktor Pembelian Jersey 

 

 Setelah mengetahui alasan dari pembelian jersey terakhir responden, alasan-

alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua; yaitu faktor yang terkait atribut 

produk dan faktor tidak terkait atribut produk. Tabel 4.10 menunjukkan 

pengelompokan dari faktor pembelian jersey. 

Tabel 4.10 

Pengelompokan Faktor Pembelian Jersey 

Alasan 

Terkait 

% Alasan 

Tidak Terkait 

% 

Atribut 

Produk 

Atribut 

Produk 

Desain 5 63 Menyukai Klub 31 67 

Warna 2 25 Dipakai Ketika Futsal 7 15 

Corak 1 13 

Menyukai Strategi 

Bermain 2 4 

      

Ingin Menjadi 

Suporter 2 4 

      

Ada Diskon Harga 

Jersey 1 2 

      Kalah Taruhan 1 2 

      

Ada Pemain Favorit 

pada Klub 1 2 

      

Belum Memiliki 

Jersey 1 2 

TOTAL 8 100 TOTAL 46 100 

Sumber: Olahan data primer (2019) 

Pada faktor pembelian jersey yang terkait atribut produk dengan jumlah 8 

alasan, dapat dikelompokan menjadi 3 alasan dengan frekuensi tiap alasan yang 

tidak terlalu beda jauh antara yang paling banyak muncul dengan yang sedikit. 
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Alasan yang paling banyak muncul adalah desain jersey dengan frekuensi 5 (63%). 

Berikutnya warna menjadi alasan kedua yang paling banyak muncul dengan 

frekuensi 2 (25%). Selanjutnya tidak berbeda jauh dari itu ada corak dengan 

frekuensi 1 (12%). 

Alasan tidak terkait produk yang paling banyak muncul adalah suka dengan 

klub dengan frekuensi kemunculan 31 (67%). Lalu setelah itu dengan frekuensi 

cukup jauh ada alasan jersey digunakan untuk futsal, yang memiliki frekuensi 7 

(15%). Alasan cinta dengan klub menjadi alasan terbanyak selanjutnya dengan 

frekuensi 5 (11%). Alasan karena klub keren dengan frekuensi 3 (7%), dan 

permainan klub 2 (7%). Berikutnya ada 6 alasan dengan masing-masing terbagi rata 

1 alasan (3%), yaitu diskon, kalah taruhan, adanya pemain kesukaan, membeli 

jersey karena belum pernah memiliki, ikut klub hingga membeli jersey karena ingin 

menjadi bagian dari klub itu sendiri. 

4.2 Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar suporter sepak bola yang 

pernah melakukan pembelian jersey klub sepak bola adalah berusia 21–25 tahun 

dan berjenis kelamin laki–laki. Mayoritas suporter memiliki pekerjaan utama 

sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 1–2 juta rupiah. Manchester United 

merupakan klub dengan mayoritas suporter terbanyak dari responden. Dari 

beberapa pilihan toko yang menjual jersey klub sepak bola, online shop merupakan 

tempat yang sering digunakan responden ketika melakukan pembelian jersey sepak 

bola. 
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Pada aspek demografis, ditemukan bahwa setiap kelompok usia memiliki 

kesukaan klub yang berbeda. Pada usia 15-20 tahun di tahun 2019, klub dengan 

suporter terbanyak adalah Barcelona dengan 4 suporter dari 11 responden. Dua 

kategori usia yaitu banyak yang memilih klub Manchester United dipilih sebagai 

klub kesukaan dari dua kategori umur 21-25 tahun dan 26-30 tahun dengan masing-

masing berjumlah 8 suporter dari 23 responden dan 4 suporter dari 8 responden. 

Pada kategori usia 31-35 tahun, Juventus menjadi klub dengan suporter paling 

banyak dengan jumlah 2 suporter dari 4 responden. Jika dilihat dari umur 

responden, maka responden cenderung menyukai klub sepak bola saat klub sepak 

bola berprestasi atau meraih juara dalam sebuah kompetisi. 

Pembelian jersey oleh suporter ternyata didapatkan temuan bahwa produk 

jersey tidak begitu banyak dipengaruhi oleh faktor atribut produk. Maka ada 

kemungkinan untuk pembelian jersey dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

sosial, dan pribadi. 

Faktor sosial di sini dapat dipengaruhi oleh keluarga, kelompok, dan peran 

sosial. Preferensi keluarga seperti ayah dapat mempengaruhi keputusan responden 

dalam memilih klub kesukaan, karena ayah cenderung mengajak anaknya untuk 

menonton acara sepak bola yang sudah disukai ayahnya terlebih dahulu. Faktor 

teman juga dapat mempengaruhi responden karena banyak responden juga 

memiliki teman yang menyukai klub kesukaan yang sama bahkan responden juga 

memiliki perkumpulan atau fans club untuk klub sepak bola. 

Faktor pribadi dalam pembelian jersey dapat dipengaruhi oleh umur, 

pekerjaan, dan psikologis. Apabila dilihat dari klub kesukaan responden, dapat 



38 
 

dilihat bahwa mereka menyukai klub sepak bola ketika klub sepak bola sedang 

meraih popularitas dan prestasi pada waktu responden berusia remaja. Pembelian 

jersey dengan frekuensi lebih dari sekali dalam setahun berbanding lurus dengan 

pekerjaan dan penghasilan dari responden. Responden yang memiliki penghasilan 

di atas 2 juta rupiah per bulan cenderung membeli jersey di atas 1 kali dalam 

setahun. Pembelian jersey juga dapat diasosiasikan sebagai ajang aktualisasi diri 

responden sebagai suporter. Dengan memakai jersey klub kesukaan, jersey menjadi 

identitas dari responden sebagai suporter dan menjadi bagian dari klub sepak bola 

yang disukai. 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keputusan pembelian jersey 

sepak bola oleh suporter tidak didasari oleh atribut produk. Maka penjualan jersey 

tidaklah bergantung dari atribut produk yang melekat pada jersey. Agar klub sepak 

bola bisa meningkatkan penjualan jersey, dapat diupayakan dari faktor selain atribut 

produk, bisa dalam bentuk prestasi klub, karena dilihat dari data 10 klub dengan 

penjualan merchandise terbanyak 2017, klub-klub tersebut dalam 10 tahun terakhir 

setidaknya mendapatkan prestasi berupa menjuarai suatu kompetisi sepak bola. 

Atribut produk yang melekat pada jersey juga bisa disebut relatif bersifat 

pelengkap, karena keberadaan atribut produk tidak terlalu mempengaruhi 

keputusan pembelian jersey dari suporter sepak bola. 

 

 

 

 


