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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor dari atribut produk yang 

mempengaruhi keputusan pembelian jersey klub sepak bola. Sampel ditetapkan 

minimal 50 responden dengan kriteria adalah suporter sepak bola yang berdomisili 

di kota Semarang dan sudah pernah membeli jersey, metode pengambilan datanya 

yaitu dengan menyebar kuesioner ke suporter yang menggunakan akun sosial media 

twitter. Namun pada proses pengumpulan data ditemui kesulitan untuk 

mengumpulkan data dalam waktu yang sudah ditentukan sehingga metode 

pengumpulan data diperluas dengan menggunakan kuesioner dan disebar langsung 

menemui responden, dengan cara menyebar ke acara screening pertandingan sepak 

bola yang sering diadakan oleh fans club, ke tempat futsal, dan juga melalui teman-

teman penulis. 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi keputusan dari 

pembelian jersey pada suporter sepak bola Eropa yang terkait atribut adalah: 

1. Suporter sepak bola dalam melakukan pembelian jersey klub lebih didasari 

pada alasan kesukaan pada klub sepak bola, dengan temuan alasan yang 

muncul yaitu sebanyak 31 (61%) dari alasan pembelian yang tidak terkait 

atribut produk. 

2. Jersey klub sepak bola dibeli dan sering dipakai suporter ketika mereka 

futsal, dengan muncul alasan sebanyak 7 (15%) dari alasan pembelian tidak 

terkait produk. 
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3. Suporter dalam membeli jersey juga memperhatikan desain dari jersey yang 

menurut mereka menarik dengan kemunculan alasan sebanyak 5 (63%) dari 

total alasan atribut produk yang mempengaruhi pembelian jersey. 

4. Warna dari jersey dengan kemunculan sebanyak 25% menjadi faktor 

berikutnya yang menjadi preferensi responden dalam membeli jersey klub 

sepak bola. 

5. Corak jersey juga berpengaruh dengan kemunculan sebanyak 12% dari total 

faktor atribut produk yang mempengaruhi pembelian jersey. 

5.2 Saran 

 

Berikut adalah saran–saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan: 

1) Klub sepak bola dapat menjual jersey di toko resmi merchandise dan 

bekerja sama dengan anggota resmi dari suporter klub sepak bola 

agar suporter dapat mendapatkan akses yang lebih mudah untuk 

melakukan pembelian jersey klub sepak bola kesukaan suporter. 

2) Berdasarkan hasil penelitian ini, disebutkan bahwa faktor yang 

paling sering muncul dalam keputusan pembelian jersey pada 

suporter adalah desain jersey. Maka pihak produsen diharapkan 

mampu memproduksi jersey dengan desain yang bagus dan menarik 

agar dapat mendorong penjualan jersey dari klub sepak bola. 

3) Warna produk juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam 

keputusan pembelian jersey, maka diharapkan klub sepak bola dan 

produsen jersey dapat berkolaborasi untuk dapat menentukan warna 
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seperti apa yang dapat meningkatkan minat beli jersey pada suporter 

sepak bola. 

4) Responden sebagai suporter sepak bola masih belum memiliki 

kesadaran untuk membeli jersey secara resmi dari klub maupun toko 

resmi penyedia jersey sehingga klub diharapkan dapat mengedukasi 

atau membuat strategi pemasaran seperti menjual jersey dalam paket 

bundling; yaitu menjual jersey dengan merchandise lain dengan 

harga lebih murah dari harga normal yang biasa ditawarkan agar 

dapat menarik minat beli responden untuk membeli jersey resmi 

agar dapat meningkatkan pendapatan dari klub sepak bola. 

5) Menjual lisensi klub sepak bola ke produsen merchandise, toko alat 

olah raga atau sepak bola, sehingga suporter yang sering membeli 

jersey atau merchandise lain yang tidak berlisensi dapat beralih 

membeli merchandise berlisensi sehingga dapat menguntungkan 

suporter maupun klub sepak bola. 

6) Demi menjangkau suporter yang dalam aspek geografis terlalu jauh 

dengan jarak dari klub sepak bola di Eropa, maka klub sepak bola 

bisa menjual merchandise melalui internet, sehingga makin banyak 

cara bagi suporter untuk dapat melakukan pembelian jersey.  

7) Bagi suporter klub sepak bola Eropa, mendukung klub sepak bola 

tidak hanya mendukung secara mental seperti menonton klub 

kesukaan saat bertanding, tetapi juga mendukung secara finansial. 

Maka disarankan suporter untuk membeli jersey klub sepak bola 
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yang sudah berlisensi resmi sehingga juga menambah pemasukan 

klub sepak bola.  

8) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak membatasi faktor-

faktor atribut produk yang mempengaruhi keputusan pembelian, 

tetapi bisa diperluas seperti faktor loyalitas, faktor pembentuk 

loyalitas. Karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada anomali 

terhadap pembelian jersey yang dipengaruhi oleh faktor loyalitas 

pelanggan. 

9) Karena keterbatasan waktu dan biaya dari penelitian ini sehingga 

jumlah sampel yang terbatas menyebabkan hasil penelitian ini 

belum bisa digeneralisasikan. Oleh karena itu untuk dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih baik, jumlah sampel pada 

penelitian selanjutnya dapat diperluas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


