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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sepakbola merupakan cabang olahraga paling popular dan paling digemari di 

seluruh dunia. Pernyataan tersebut barangkali tidak terbantahkan, bahkan rasanya 

tidak diperlukan sebuah penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengesahan atas 

pertanyaan tersebut. Situs most-populer.net (2006, March 20) berdasarkan hasil 

survei yang dilakukan oleh Federation Internationale de Football Association (FIFA) 

pada tahun 2001 menyatakan bahwa sepakbola adalah olahraga paling popular. 

Survei ini menunjukan bahwa lebih dari 240 juta orang memainkan olahraga 

sepakbola di lebih dari 200 negara di hampir setiap bagian di dunia.  

Sepakbola modern di prakarsai dan kemudian disebarluaskan oleh orang 

Inggris ke segala penjuru dunia, mungkin tidak ada yang mengira kalau suatu saat 

nanti sepakbola akan menjadi sebuah kekuatan maha dahsyat yang mempengaruhi 

banyak aspek kehidupan di dunia ini. Sepakbola mungkin hanya sebuah permainan, 

namun efek dari permainan tersebut telah jauh merasuk ke bidang-bidang lain seperti 

sosial, keagamaan, teknologi informasi, hiburan, politik dan bahkan ekonomi 

(Ntakusumah, 2000, 27) 

Di antara aspek-aspek di atas, satu hal yang bisa kita lihat dengan nyata dan 

tidak bisa diabaikan pengaruhnya akhir-akhir ini adalah aspek ekonomi dari 
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sepakbola. Sebagai olahraga dengan peminat terbesar di seluruh dunia, tidak dapat 

dipungkiri bahwa sepakbola saat ini sudah menjadi ladang bisnis. 

Sepakbola telah tumbuh begitu pesat menjadi sebuah bisnis yang sangat 

menggiurkan, khususnya di liga Eropa. Penghasilan klub-klub sepakbola di liga-liga 

tersebut bukan hanya dari penjualan tiket pertandingan, namun yang lebih besar lagi 

adalah dari penjualan merchandise, hak siar televisi, sponsor dan bahkan penjualan 

pemain. Fanatisme yang menggelora dari sebuah sepakbola akhirnya menggundang 

naluri bisnis untuk menghampirinya. 

Fakta bahwa sepakbola begitu popular dan memiliki banyak penggemar, 

mendorong klub untuk mendapatkan pemasukan dari tiap penonton yang datang ke 

stadion melalui penjualan tiket. Popularitas sepakbola juga mengundang sponsor dan 

stasiun televisi untuk menghampiri. Berbagai perusahaan datang kepada klub dan 

menawarkan diri menjadi sponsor agar produknya makin dikenal melalui sepakbola 

sehingga penjualan menjadi meningkat dan memberikan keuntungan buat 

perusahaan. Sementara itu stasiun televisi mencoba untuk menangguk uang dengan 

menjual siaran sepakbola ke seluruh dunia melalui media televisi. Industri pers baik 

cetak maupun elektronik pun tak mau ketinggalan dengan menjadikan sepakbola 

sebagai bahan pemberitaan. Bahkan beberapa media mengkhususkan pemberitaan 

pada bidang olahraga, terutama sepakbola. Dari kondisi tersebut, terciptalah simbiosis 

yang menguntungkan antara klub, perusahaan sponsor, industry pers dan stasiun 

televisi. 
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Fanatisme dan kepopuleran dari sepakbola juga mendorong klub untuk  

mencoba bisnis baru di seputar sepakbola, yaitu penjualan merchandise (pernak-

pernik), baik itu berupa berbagai perlengkapan olahraga seperti kaos pemain, bola, 

sepatu maupun berupa pernak pernik lain seperti kaos pemain, bola, sepatu maupun 

berupa pernak-pernik lain seperti syal, tas, jam tangan dan berbagai produk 

merchandise lain. Fanatisme juga dimanfaatkan oleh klub untuk menggeruk 

pemasukan dari pariwisata, misalnya dengan menggelar tour ke stadion dan museum 

klub. Publik tentu sangat ingin mengetahui bagaimana sumber-sumber pemasukan 

tersebut dicatat dan dilaporkan oleh klub-klub tersebut.  

Dari unsur- unsur di atas yang bisa dirasakan langsung oleh penduduk 

Indonesia yaitu merchandise. Counter sport merchandise yang beredar di Indonesia 

yaitu Adidas, Nike, Puma, Umbro, New Balance, Specs, Diadora, Reebok dan masih 

banyak lagi. Merchandise yang dijual di jual di counter resmi merupakan barang 

original yang dijual disetiap counter yang tersebar di seluruh dunia. Bemacam-

macam varian  merchandise tersedia di sana seperti jersey, sepatu, celana, kaos dan 

masih banyak yang lainnya. 

Juventus adalah klub sepakbola professional yang paling dicintai di Italia dan 

klub paling sukses di sepakbola Italia. Juventus juga menjadi salah satu klub 

sepakbola Italia dengan jumlah fans terbesar dan diperkirakan ada 170 juta orang 

didunia. Di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura dan wilayah 

sekitarnya diperkirakan sekitar 100 juta pendukung Juventus. Sedangkan di Eropa 
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sendiri sekitar 43 juta pendukung Juventus (www.juventus.co.id/Sejarah 

Juventus/Samura, Rhafino/diakses tanggal 2/Mei/2014). 

Juventus melalukan komunikasi pemasaran dengan membuka membership 

bagi penggemarnya di seluruh dunia. Bentuk membership ada dua yaitu perorangan 

dan Juventus DOC (Denominazione Organizzazione Coordinamento) yang berbentuk 

asosiasi. Juventus DOC adalah bentuk membership yang unik karena yang terdaftar 

adalah sebagai asosiasi. Asosiasi tersebut merupakan proyek DOC mulai tahun 2004. 

Targetnya Black & White Fans Club diatur sebagai asosiasi yang punya tujuan 

hukum untuk menyebarkan dan mempromosikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

budaya olahraga, tanpa kekerasan dan hidup damai, untuk mengusulkan jasa ticketing 

dan inisiatif khusus di stadion dan selama acara klub (www.juventus.co.id/Sejarah 

Juventus/Samura, Rhafino/diakses tanggal 2/Mei/2014). 

Selain Juventus DOC, Juventus juga melakukan komunikasi pemasaran 

dengan menggunakan iklan. Iklan yang digunakan Juventus bertujuan untuk 

memasarkan produk merchandise ke seluruh dunia. Media iklan yang digunakan 

Juventus lebih banyak menggunakan internet dan media sosial. Hal itu juga 

diimbangi dengan distribusi produk produk ke seluruh dunia. Hal itu memudahkan 

juventus untuk menyebarkan pesan kepada seluruh penggemarnya di seluruh dunia, 

karena setiap ada berita yang diangkat oleh Juventus DOC yang berupa asosiasi akan 

dengan senang hati memberitakan kembali kepada komunitas dan anggota yang 

dibawahinya. 

http://www.juventus.co.id/Sejarah
http://www.juventus.co.id/Sejarah
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Juventus adalah salah satu klub di Italia yang mempunyai fans terbanyak di 

Indonesia. Menurut web resmi Juventus yang beralamatkan (www.juventus.com) 

mengakui bahwa Indonesia merupakan basis dari Juventini terbesar setelah Italia. 

Bahkan disitus resmi juventus hanya bisa di akses dengan empat bahasa saja 

termasuk bahsa Indonesia. Hal itu menunjukan bahwa Indonesia merupakan pasar 

yang bukan tidak mungkin akan menjadi tujuan oleh Juventus untuk memasarkan 

berbagai macam produk merchandise-nya. 

Pada 22 Oktober 2009, Juventus akhirnya memberikan pengakuan terhadap 

penggemarnya di Indonesia. Organisasi JCI ini menjadi satu-satunya fans klub Italia 

resmi di Indonesia setelah dibentuk pada 28 Juli 2006 menjadi Juventus DOC. 

Kegiatan yang sering dilakukan adalah nonton bareng pertandingan Juventus, Futsal, 

Bakti Sosial, Saharing dan kegiatan positif lainnya dengan tujuan mendukung 

Juventus. Kegiatan tersebut akan dilaporkan kepada Juventus pusat setiap bulannya. 

Anggota Juventus Club Indonesia hingga saat ini telah terbentuk 84 

Komunitas Juventini  yang resmi yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari 

Sabang sampai Merauke. Malang juga merupakan sarang bagi Juventini karena di situ 

terdapat Juventus Club Indonesia Chapter Malang. Begitu pula yang dilakukan oleh 

supporter Juventus  di Indonesia. Mereka rela “mati-matian” untuk mencari informasi 

tentang juventus dan sejarahnya, rela bangun tengah malam hanya untuk membeli 

tiket masuk nonton bareng, rela mati-matian membela Juventus ketika diolok-olok 

oleh supporter tim lain dan rela membela Juventus ketika sedang terpuruk serta 

http://www.juventus.com/
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bangga kepada Juventus ketika jaya. Dengan motto menang tanpa arogansi kalah 

tetap membumi dan itulah sikap loyal atau fanatik terhadap klub yang digemari  

Juventus Club Indonesia Chapter Malang didirikan pada tanggal 24 Juni 

2009. Merupakan komunitas Fans club terbesar di Malang. Tidak hanya event nobar 

saja yang disajikan dalam kegiatan rutin JCI Malang, melainkan ada event olahraga 

(futsal, badminton, sepakbola, renang, basket), event bakti social, event gathering dan 

sharing dan masih banyak lagi event-event positif lainnya.  Dengan member sejumlah 

155 orang yang terdaftar dalam member Juventus Club Indonesia, dan dengan 

didukung Malang sebagai kota pelajar dan animo yang luar biasa dari masyarakat 

malang terhadap sepakbola, menjadi potensi besar untuk menambah jumlah member. 

JCI Malang mengambil homebase di Dnd Café n Studio tepatnya di Jl. Semanggi 

Timur No:8 dan di sana pula kegiatan rutin nobar dilaksanakan.  

Juventus Club Indonesia Chapter Malang juga mempunyai merchandise 

resmi, merchandise resmi tersebut berupa kaos, kemeja, polo, jaket, jersey futsal, 

syal, topi dan masih banyak lagi. JCI Malang menjual merchandise tersebut melalui 

media sosial  memberi tau ketika ada event-event. JCI Malang memberikan dua opsi 

dua untuk yang ingin mendapatkan merchandise resmi dari JCI Malang. Ada yang 

secara pre order, jadi kita memesan terlebih dahulu sebelum di produksi dan juga ada 

ready stock yang siap dijual dalam berbagai event JCI Malang ataupun melalui  

media sosial. Ada perbedaan harga dalam pre order dan ready stock, dan harga dalam 

pre order lebih murah dibandingkan harga dari ready stock.  
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Perilaku konsumen pada dasarnya merupakan proses memilih, membeli dan 

menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Apabila usaha ingin terus berjalan 

maka harus terus memantau perilaku konsumen sehingga dapat mengantisipasi 

perubahan perilaku konsumen tersebut untuk memperbaiki strategi pemasarannya, 

karena pada hakekatnya tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami 

sifat konsumen dengan baik sehingga produk yang ditawarkan dapat laku terjual dan 

konsumen loyal terhadap produk yang dihasilkan. 

Perilaku konsumen sangat menentukan dalam keputusan membelinya yang 

tahapnya dimulai dari pengenalan masalah yaitu berupa desakan yang 

membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Faktor utama 

mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebutuhan seperti budaya dan kelas 

sosial. Faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan juga keyakinan 

serta sikap. 

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis (Kotler, 2010, 

202). Dari keempat faktor tersebut, faktor psikologis merupakan faktor yang muncul 

dari dalam diri konsumen. 

Konsumen membeli bukan karena kebutuhan semata, namun karena apa yang 

diinginkan, keinginan merupakan satu bentuk perasaan atau harapan manusia akan 

kondisi tertentu. Dengan mengetahui ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, maka inovasi yang dilakukan terhadap produk 
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tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen, sehingga strategi pemasaran 

yang direncanakan akan mencapai sasaran. 

Faktor psikologis menentukan bagaimana individu menerima dan berinteraksi 

dengan lingkungannya dan pengaruh pada keputusan yang diambil konsumen, 

semakin tinggi faktor psikologis maka semakin tinggi pula keputusan pembeliannya 

(Lamb, 2001, 201). 

Pada masa ini kebutuhan konsumen akan sebuah produk telah bergeser, 

mereka membeli suatu produk tidak hanya pada kebutuhan semata dengan model 

yang biasa, namun bergeser pada mode yang terjadi pada masyarakat atau 

lingkungannya. Melakukan pembelian bukan merupakan hal yang baru, namun sudah 

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan masing-masing individu memiliki 

perilaku yang berbeda-beda dalam hal pembeliannya. Hampir setiap konsumen 

dihadapkan pada suatu pilihan untuk menentukan pengambilan keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian biasanya dibuat melalui suatu proses dari pengenalan 

kebutuhan hingga evaluasi setelah pembelian. Sebelum melakukan pembelian suatu 

produk biasanya konsumen selalu merencanakan terlebih dahulu tentang barang apa 

yang dibelinya, jumlah anggaran, tempat pembelian dan lain sebagainya. Namun, ada 

kalanya proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen timbul begitu saja saat 

melihat suatu barang, karena ketertarikannya, selanjutnya konsumen melakukan 

pembelian pada suatu barang yang bersangkutan. 
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Ragam konsumen secara psikologis tercermin dari motivasi, persepsi, 

pembelajaran serta keyakinan dan sikap sehingga keragaman ini menghasilkan 

sebuah informasi pemrosesan konsumen. Dari kondisi diatas produsen harus semakin 

jeli melihat ciri-ciri psikologis dan kebutuhan konsumen agar dapat menangkap 

peluang besar. 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, pemilihan tema, penulis 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejauh mana faktor psikologi 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam pembelian suatu merchandise 

Juventus dengan menyusun skripsi berjudul “Analisis Ciri-Ciri Psikologis konsumen 

Dalam Pembelian Marchandise Juventus (Studi Pada Konsumen Juventus Club 

Indonesia Chapter Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana faktor psikologi berpengaruh 

kepada pembelian marhandise Juventus di Juventus Club Indonesia Chapter Malang, 

maka diperlukan adanya penelitian langsung dalam praktek yang dilaksanakan di 

dalam organisasi tersebut. 

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul permasalahan yang 

selanjutnya akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor psikologis berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian marchandise Juventus? 
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2. Variabel apakah dari faktor psikologis yang paling berpengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian marchandise Juventus? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka tujuan dilakukannya 

penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis signifikasi pengaruh faktor psikologis terhadap 

keputusan pembelian marchandise Juventus. 

2. Untuk menganalisis variabel pada faktor psikologis yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian marchandise Juventus. 

D. Batasan Penelitian 

Untuk batasan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan faktor 

psikologis dalam melakukan keputusan pembelian. Dalam penelitian kali ini 

menggunakan dan menganalisis faktor psikologis yakni meliputi motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan serta sikap (Kotler, 2006, 202). 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang ciri-



11 
 

 
 

ciri psikologis khususnya di sebuah komunitas dalam melakukan 

pembelian suatu produk merchandise. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terhadap para 

penjual marchandise tim sepakbola, bagaimana mereka memahami 

pengaruh psikologis terhadap member suatu komunitas  dalam keputusan 

pembelian marchandise yang nantinya akan berpengaruh pada usaha 

meraka. 


