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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian penulis menenai pengaruh sport sponsorship terhadap brand 

awareness FWD sebagai produk asuransi jiwa pada anggota Viking Persib Club Distrik 

Gurame Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada variabel sport sponsorship yang terdiri dari indikator sponsorship objectives, 

sponsorship targeting dan sponsorship leveraging atas FWD sebagai produk asuransi 

jiwa, masalah yang ditemukan adalah pada indikator sponsorship targeting atau 

gabungan penilaian dari pandangan masyarakat tentang keberhasilan antara hubungan 

pihak sponsor dan tim olahraga yang disponsori Dari rekapitulasi data yang diperoleh, 

variabel sponsorship targeting ini mendapatkan skor terendah sehingga diketahui 

bahwa peran FWD dalam menjalin komunikasi dengan bobotoh padahal mereka 

adalah target pasar dari kegiatan sponsorship FWD dengan Persib dirasakan masih 

rendah. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas responden kurang memahami kerjasama 

sponsor yang dilakukan FWD kepada Persib. Sedangkan indikator tertinggi pada sport 

sponsorship adalah sponsorship leveraging atau berkaitan dengan mendapatkan 

jumlah maksimum manfaat dan keuntungan dari sponsorship melalui penggabungan 

dengan unsur-unsur lain dari promosi dan marketing mix seperti advertising, sales 

prromotions, dan personal selling. Dari hasil ini diketahui peran FWD dalam 

pemanfaatan sponsorship yang menggabungkan dengan unsur promosi lain cukup 

berhasil. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian konsumen 

terhadap variabel sport sponsorship ini berada pada kategori sedang dan cukup baik 

2. Pada variabel brand awareness yang memilik dua dimensi yaitu brand recognition 

dan brand recall. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil yang 

menunjukan bahwa variabel brand awareness berada pada kategori ptinggi. Hal ini 

ditunjukan dengan perolehan skor yang diperoleh.  Dari dua indikator yang dimiliki 

oleh variabel brand awareness ini indikator dengan skor tertinggi adalah indikator 

brand recall yaitu mengenai perkembangan kesadaran merek, dimana responden 

memerlukan bantuan atau tidak untuk mengingat kembali sebuah merek, yang berarti 

pada penelitian ini kebanyakan responden sadar akan merek produk asuransi jiwa 

FWD dan mudah untuk mengingat produk asuransi jiwa FWD dengan atau tidaknya 
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menggunakaan bantuan untuk mengingat kembali. Sedangkan indikator dengan rata-

rata skor terendah adalah brand recognation yaitu mengenai sejauh mana responden 

dapat mengenal merek tersebut dan mengingat kembali setelah melihat atau 

diingatkan tergantung pada bagaimana informasi masuk kedalam ingatan konsumen. 

Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden belum terlalu mengenal 

merek dan logo FWD sehingga merek FWD belum melekat dibenak mereka. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini telah sadar terhadap merek 

FWD tetapi tidak terlalu mengenal merek dan logo FWD sebagai produk asuransi 

jiwa. 

3. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap anggota Viking Persib Club 

Distrik Gurame Bandung dapat diketahui bahwa sport sponsorship memiliki pengaruh 

terhadap brand awareness FWD sebagai produk asuransi jiwa, hal tersebut dilihat dari 

nilai koefisien korelasi yang berada pada kategori tinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditarik kesimpulan oleh penulis mengenai 

pengaruh sport sponsorship terhadap brand awareness FWD sebagai produk asuransi jiwa, 

maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan solusi ataupun referensi dari 

permasalahan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

mengambil kebijakan manajemennya ataupun peneliti lain untuk melakukan penelitian 

lainnya. 

1. Berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis dari penyebaran kuisioner terhadap 

responden yang merupakan anggota Viking Persib Club Distrik Gurame Bandung 

mengenai sport sponsorship, dapat disimpulkan bahwa 100 responden memperoleh skor 

sebesar 2359 menurut data penelitian yaitu termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut 

menunjukan bahwa pandangan responden yang merupakan anggota Viking Persib Club 

Distrik Gurame Bandung atas kegiatan sport sponsorship yang dilakukan pihak FWD 

belum terlalu baik, atau belum dapat memenuhi harapan-harapan yang diinginkan para 

responden. Penilaian yang kurang disebabkan karena dalam dalam pelaksanaan sport 

sponsorship perusahaan harus terus melakukan strategi yang lebih lanjut dan konsisten 

agar perusahaan memberikan efek yang sangat besar terhadap anggota Viking Persib 

Club Distrik Gurme Bandung dengan mendekatkan merek melalui event bersama dan 
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memberikan fasilitas atau previledge (keistimewaan) kepada anggota sehingga tertarik 

dan terbentuk loyalitas kepada perusahaan. 

2. Indikator sponsorship targeting yang berkaitan tentang gabungan penilaian dari 

pandangan konsumen tentang hubungan antara pihak sponsor dan tim olahraga yang 

disponsori. Mayoritas bobotoh kurang memahami kerjasama sponsor yang dilakukan 

FWD kepada Persib dan membuat mayoritas responden memilih alternatif jawaban 

kurang sesuai membuktikan bahwa responden masih cenderung ragu-ragu atas 

kesesuaian kegiatan sponsorship FWD terhadap Persib. Diharapkan perusahaan lebih 

bisa bersosialisasi dan merangkul bobotoh seperti menjalin kerja sama dengan Viking 

Persib Club dalam perekrutan anggota baru seperti mensposori merchendise agar terjalin 

emosional yang kuat antara perusahaan dan anggota Viking karena mereka merupakan 

target pasar dalam program sport sponsorship ini. Semakin bobotoh mengerti akan 

kesesuaian FWD dengan Persib maka besar kemungkinan bobotoh akan menggunakan 

FWD sebagai produk asuransi jiwa yang mereka percaya. Perusahaan pun bisa menjalin 

kerjasama sponsorship dalam kegiatan diluar dunia sepak bola karena melihat hasil 

penelitian ini mengindikasikan kurang sesuainya program sponsorship FWD di Persib 

Bandung dan bisa menggantinya dengan menyeponsori event lari marathon, fun walk, 

atau balap sepeda yang merupakan salah satu olahraga yang memiliki resiko tinggi atau 

cabang olahraga sejenis lainnya. 

3. Berdasarkan tanggapan responden mengenai brand awareness telah diketahui bahwa 

tingkat kesadaran responden yang merupakan anggota Viking Persib Club Distrik 

Gurame Bandung adalah tinggi, dalam indikator brand recognition hal yang harus 

diperhatikan adalah mengenai daya ingat terhadap merek FWD sebagai produk asuransi 

jiwa. Hal itu dapat diatasi dengan lebih sering memposting foto atau video yang terdapat 

logo atau symbol FWD didalamnya. Selanjutnya pada tahapan brand recall yang harus 

dilakukan agar merek FWD lebih sering terdengar di social media adalah dengan 

menjalin percakapan dengan para pengguna social media secara berkelanjutan, selalu 

menunjukkan keramahan, dan bersikap profesional. 

4. Untuk penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada sport sponsorship, tetapi dapat 

dikembangkan pada faktor lain yang secara teori disebutkan dapat mempengaruhi brand 

awareness seperti celebrity endorsement, event marketing dan lain-lain. 


