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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepakbola menjadi olahraga yang paling digemari di dunia. Berdasarkan hasil 

survey yang dilakukan oleh Federation International de Football Association 

(FIFA) pada tahun 2001 menyatahkan bahwa sepakbola adalah olahraga paling 

populer yang dimainkan saat ini. Survey ini menunjukkan bahwa lebih dari 240 juta 

orang memainkan olahraga sepakbola di lebih dari 200 negara dihampir setiap 

bagian dunia (Pranata, 2014). Setiap klub seakan berlomba-lomba memanjakan 

penggemarnya dengan berbagai alat pemuas kebutuhan, karena sepakbola sendiri 

sudah mendarah daging hampir di seluruh masyarakat dunia, utamanya Indonesia 

yang terkenal dengan antusias dan fanatisme supporter yang sangat tinggi, hal ini 

menjadikan ladang bisnis yang menjanjikan bagi klub untuk meraup pundi rupiah 

dan mengembangkan industri sepakbola melalui store yang dibuat masing-masing 

klub sepakbola di Indonesia. 

Saat ini memang sepak bola berkembang cukup pesat, bukan saja sekedar 

olah raga yang menghibur tetapi menjadi sebuah industri olah raga, hiburan, wisata, 

gaya hidup yang terintegrasi dan termediasi dalam kultur media yang dominan. 

Sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Coakley (2001) menilai 

popularitas sepak bola sebagai olah raga di dunia karena populer, memiliki pangsa 

pasar yang jelas dan besar, adanya pertumbuhan kelas menengah yang memiliki 

waktu, uang, transportasi dan koneksi media serta dekat dengan masyarakat yang 

mengikuti gaya hidup yang mengutamakan konsumsi dan simbol status materi. 

Peran media massa, terutama televisi, memiliki kemampuan mengintegrasikan itu 

semua menjadi sebuah identitas sosial yang bersifat imajiner namun mampu 

menembus ruang dan waktu. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena pada saat 

bersamaan media massa tumbuh sebagai industri budaya massa. Pertemuan dua 

industri raksasa (sepak bola dan media massa) telah melelehkan beberapa sekat 

sosial, budaya bahkan religiusitas yang selama ini berlangsung dengan ketat. Secara 

sosial melalui media massa sepak bola mampu mempertemukan berbagai latar 
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belakang sosial dalam suatu identitas fans sepak bola, bahkan hingga menjalin antar 

benua. Demikian juga secara budaya, industri sepak bola yang termediasi melalui 

media massa tersebut mampu menciptakan budaya baru. Suatu budaya massa yang 

instan dan sesaat namun berisfat masif dan fanatik. Fanatisme ini bahkan bisa 

melampaui keyakinan religiusitas. Sepak bola telah bertransformasi menjadi kultur 

populer yang selalu bergerak dalam suatu ketidakstabilan yang menguras emosi 

pemujanya. Emosi penggemar sepak bola tersebut pada gilirannya terpolarisasi 

menjadi pendukungyang terbentuk berdasarkan suatu ikatan yang bersifat imajiner 

(Syahputra,2016) 

Persela Lamongan memiliki supporter yang bernama LA Mania yang berdiri 

pada tanggal 18 Januari 2001, dengan diketuai oleh Saptoyo Nugroho. Terdiri dari 

86 korwil, LA Mania pernah dinobatkan sebagai supporter terbaik Pada ISL Musim 

2008-2009 dibawah kepemimpinan Aini Hidayat. LA Mania dikenal memiliki 

loyalitas yang sangat tinggi pada klub kesayangannya (Tribunnews, 2019). Hal ini 

terbukti ketika Persela Lamongan pada tahun 2018 resmi mendirikan toko resmi 

untuk penjualan merchandise original dari klub. Hadirnya Persela store dengan 

desain yang elegan dan fungsional memberikan lebih modern sesuai tema Persela 

Is Me. Tak hanya ukuran bangunan yang diperluas, isi dagangan yang meliputi 

barang original serba persela juga jauh lebih banyak dan lebih lengkap daripada 

sebelumnya. Bersamaan dengan pembukaan gerai resmi Persela ini, pihak Persela 

Store memberikan promo menarik berupa 100 orang pertama yang membeli produk 

Persela Store akan mendapatkan diskon 25%, sesuai ekspektasi yang diperkirakan 

sebelumnya berdasarkan fanatisme yang ditunjukkan LA Mania untuk mendukung 

klub kesayangannya, nampaknya, lebih dari seratus orang fans Persela yang hadir 

dan membeli produk resmi yang diluncurkan oleh Persela Store pada saat 

pembukaan toko resmi tersebut (Pramana, 2010). Dan berikut merupakan data 

penjualan di Persela Store mulai tahun 2016-2018: 
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Gambar 1.1 Data Penjualan Persela Store 

(Sumber: Indosport.com) 

Persela Lamongan memang menjadi salah satu tim yang tergolong biasa saja 

dari segi prestasi. Eksistensi klub untuk tetap berada di kompetisi kasta tertinggi, 

menjadi target wajib tim berjulukan Laskar Joko Tingkir itu di setiap tahunnya. 

Kendati demikian, Persela mencatat prestasi yang menonjol dari segi bisnis dan 

marketing. Persela meluncurkan Official Store setelah mengakhiri kerjasama 

dengan Diehard Store akhir Juli 2018. Persela Store resmi dibuka 2 tahun lalu 

tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2018. Hadirnya Persela Store dengan desain 

elegan dan fungsional, memberikan layanan lebih modern sesuai tema Persela Is 

Me. Tak hanya ukuran bangunan diperluas, isi dagangan yang meliputi barang ori 

serba Persela juga jauh lebih banyak dan lebih lengkap dari sebelumnya, 

memanjakan para fans dengan beragam koleksi terbaru. Persela Store bertempat di 

Lamongan Plaza, tepatnya di Jl. Panglima Sudirman, Plaza, Dapur Barat, 

Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur dan baru-baru ini 

Persela Store juga dibuka lagi dikawasan Ds. Tunggul, Kec. Paciran, Kab. 

Lamongan, dengan ditambahnya atau dibukanya 1 toko lagi diharapkan mampu 

untuk memudahkan dan memanjahkan pecinta Persela dalam perburuan artikel- 

artikel baru yang disajikan oleh Persela Store utamanya yang berada di daerah 

Lamongan bagian utara. Pada awalnya memang Persela hanya membuka gerai toko 

yang ada di Lamongan Plaza saja namun melihat antusiasme para Persela fans yang 

begitu hebat maka di bukalah kembali store satu lagi. Hal itu tercermin pada 
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diagram diatas seiring pecahnya rekor penjualan Jersey paling tinggi dalam sejarah 

berdirinya klub eks perserikatan yang lahir pada tahun 1967 tersebut. 

Khusus untuk penjualan Jersey original tahun 2018 meningkat sangat pesat. 

Tahun 2016 penjualan mampu menembus 4 ribu Jersey, tahun 2017 penjualan 

sempat mengalami penurunan di angka 1.200 dan tahun 2018 ini lebih dari 6 ribu 

Jersey original terjual. (Setiawan, 2018) 

Loyalitas pelanggan Persela Store juga tercermin ketika pihak store 

mengeluarkan produk/item terbarunya, setiap peluncuran item baru jersey misalnya 

maka pasti akan cepat diserbu oleh para penggemar Persela, bahkan beberapa kali 

selalu kehabisan stock untuk item-item tertentu yang ada di Persela store, bahkan 

beberapa waktu lalu pihak Persela store memutuskan untuk memproduksi ulang 

jersey Persela yang digunakan pada turnamen Torabika Soccer Championsip 2016 

(TSC) 2016. Jersey yang diproduksi ulang ini cukup laris diburu oleh para 

penggemar Persela dan dalam waktu kurang lebih 3 hari jersey tersebut ludes 

terjual, utamanya jersey Away. #OraOriOra yang berarti “kalau tidak memberi 

merchandise original dari klub lebih baik tidak” seakan menjadi power tersendiri 

bagi penggemar Persela. Hal itu terbukti dengan mulai terciptanya budaya di 

kalangan penggemar Persela dengan selalu membeli produk original yang 

dikeluarkan oleh klub yang dijual di gerai resmi mereka yaitu Persela store. 

Loyalitas ini juga tercermin ketika toko full oleh pengunjung disaat pertandingan 

persela berlangsung di Lamongan, baik itu sebelum pertandingan dimulai maupun 

pertandingan selesai. 

Kongruensi kepribadian yang timbul pada tiap individu supporter dan 

menimbulkan citra merek positif pada brand yang dirilis oleh klub sepak bola. Citra 

merek dapat memberikan “self-expressive” manfaat di mana konsumen dapat 

menggunakan merek visual dikonsumsi untuk mengekspresikan citra mereka 

sendiri (Aaker, 1997) Sebuah merek memiliki kemampuan untuk mengekspresikan 

satu citra diri dapat dijelaskan dengan teori self-congruity (Sirgy, 1982). Sebuah 

teori yang berasal dari psikologi, teori self-congruity mengusulkan bahwa 

konsumen ingin membandingkan diri dengan merek dan melihat apakah 

merekPsesuai konsep mereka tentang diri mereka sendiri (Sirgy, 1982). Penelitian 

terakhir (Sirgy, 1982) telah menyarankan bahwa konsumen memiliki menyukai 



 

5  

lebih baik (sikap terhadap) untuk merek yang dianggap memiliki karakteristik 

manusia yang menguntungkan yang kuat yang kongruen dengan nya konsep diri. 

Begitu pula dengan apa yang terjadi pada supporter sepakbola dalam melakukan 

pembelian merchandise resmi dari klub mereka merasa apa yang mereka beli sesuai 

dengan diri mereka. 

Persepsi Kualitas (Perceived Quality) Menurut David A. Aaker (1997), 

persepsi kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud yang 

diharapkannya. Selain dari kualitas produk yang ditawarkan, merek juga dapat 

menjadi sesuatu yang diharapkan sesuai dengan keinginan konsumen. Di industri 

sepakbola sendiri klub akan memproduksi sesuai dengan identitas klub yang 

diharapkan akan menjadi kepuasan tersendiri bagi konsumen dalam hal ini 

supporter untuk memuaskan sisi emosional mereka. 

Loyalitas pelanggan juga di pengaruhi oleh Brand Tribalism. Brand 

Tribalism membentuk semacam kewajiban moral untuk menggunakan merek 

tersebut dalam bentuk suatu komunitas merek (Veloutsou dan Moutinho, 2009). 

Indikator Brand Tribalsm menurut Veloutsou dan Mountinho adalah merek sesuai 

dengan keinginan konsumen, menggunakan merek menambah nilai baik pada 

konsumen, menggunakan merek berkaitan dengan kualitas hidup. Sebagai 

pelanggan terkadang lebih percaya dengan suatu brand, meskipun terkadang 

kualitas dari produk brand tersebut lebih rendah dari pada produk dari brand yang 

kurang digemarinya. Menggunakan merek sesuai keinginan konsumen dapat 

meningkatkan personal komitmen untuk menggunakan merek tersebut. Konsumen 

mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap mencari merek yang diinginkan 

meskipun harus membayar harga yang lebih mahal dibanding dengan merek lain 

yang ada namun tidak di inginkan. 

Gramer dan Brown (dalam Utomo 2006) memberikan definisi mengenai 

Loyalitas (loyalitas), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia produk, memiliki suatu desposisi 

atau kecenderungan sikap positif terhadap produk, dan hanya mempertimbangkan 

untuk menggunakan produk ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai produk 

ini. Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak 
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hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian berulang, tetapi juga 

mempertahankan sikap positif terhadap produk. Loyalitas pelanggan dipengaruhi 

oleh kepuasan. Jika suatu pelanggan puas terhadap pelayanan dan kualitas produk, 

maka akan terbentuk loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan sudah di posisi loyal, 

maka akan banyak keuntungan bagi suatu perusahan. Karena apapun yang akan 

terjadi, pelanggan tersebut tidak akan mudah untuk berpindah ke brand yang 

lainnya. Hal ini terlihat pada loyalitas supporter Persela Lamongan baik dalam 

mendukung maupun membeli produk asli yang dikeluarkan oleh klub dimana 

pembelian pada tahun 2018 menjadi rekor tersendiri bagi klub dengan angka lebih 

dari 6000 jersey yang terjual 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah Kongruensi Kepribadian mempengaruhi Loyalitas Pelanggan? 

2. Apakah Persepsi Kualiatas mempengaruhi Loyalitas Pelanggan? 

3. Apakah Brand Tribalism mempengaruhi Loyalitas Pelanggan? 

4. Apakah Kongruensi kepribadian, Persepsi kualitas dan Brand Tribalism 

berpengaruh secara Simultan terhadap Loyalitas Pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

dalam melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kongruensi Kepribadian terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Presepsi Kualitas terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

3. Untuk   menganalisis pengaruh Brand Tribalism terhadap loyalitas 

Pelanggan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Kongruensi kepribadian, Persepsi kualitas 

dan Brand Tribalism terhadap Loyalitas Pelanggan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka penulis dapat secara 

langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sesuai dengan studi 

manajemen pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan 

Menjadi referensi agi perusahaan dalam menetapkan langkah – langkah 

dalam manajerial terkait dengan bagaimana cara mempertahankan loyalitas 

pelanggan 

3. Bagi Pihak Lain 

Menjadi pembanding terhadap penelitian yang sama dan menggunakan 

obyek yang berbeda dan menjadi sumbangan pemikiran dalam melakukan 

penelitian 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


