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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to analyze the factors that affect the sporting 

performance and the competitiveness level of English Premier League. The 

examined factors of this research are clubs revenue and clubs profit or loss in a 

year as the key benchmark. 

 The populations in this study are seven clubs which participated in English 

Premier League in the period of 2014-2016. The samples are Manchester United 

FC, Manchester City FC, Chelsea FC, Arsenal FC, Tottenham Hotspur FC, 

Everton FC, and Leicester City FC. The data that was used in this research was 

secondary data and selected by using documentation method. Model analysis using 

comparative qualitative analysis. 

 The analysis of this research showed that the rate of club income and its 

profit or loss are not the differentiator of a club sporting performance nor English 

Premier League competitiveness rate. 

Keywords : Football, revenue, profit/loss, sporting performance, competitiveness 

level, English Premier  League 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor yang 

mempengaruhi prestasi klub dan tingkat kekompetitifan English Premier League. Dua hal 

yang menjadi faktor determinan dan menjadi kunci adalah pendapatan klub dan perolehan 

laba atau rugi klub. 

Populasi yang dijadikan kasus penelitian adalah tujuh klub pada kompetisi English 

Premier League pada periode 2014 hingga 2016 atau dari musim 2013/2014 hingga musim 

2015/2016. Sample yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Manchester United FC, 

Manchester City FC, Chelsea FC, Arsenal FC, Tottenham Hotspur FC, Everton FC, dan 

Leicester City FC. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan 

dipilih melalui studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

analisis kualitatif komparatif. 

Hasil analisa dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya 

pendapatan klub maupun laba atau rugi yang diperoleh pada periode yang tertera dalam 

penelitian tidak menjadi pembeda prestasi klub dan tingkat kekompetitifan English Premier 

League. 

Kata kunci : sepak bola, pendapatan, laba/rugi, tingkat kekompetitifan, English Premier 

League. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sepak bola merupakan permainan olahraga paling populer dengan angka 

peminat paling tinggi di dunia. Hal ini didasari bahwa banyak sekali media yang 

mendefinisikan Piala Dunia atau FIFA World Cup sebagai ajang olahraga terbesar 

dan terbanyak disaksikan di dunia (UEFA, 2016). Pada kenyataan nya, cabang 

olahraga sepak bola pada ajang Olimpiade merupakan salah satu cabang paling 

bergengsi yang benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang oleh seluruh 

negara yang berpartisipasi.  

Ini dibuktikan dengan banyak nya pemain-pemain bintang yang dipanggil 

oleh pelatih negara yang bersangkutan untuk membantu negara nya meraih medali 

emas. Sepak bola sudah sangat jauh berkembang, dari era Pele, Maradona, hingga 

sekarang antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Perkembangan sepak bola 

menyentuh berbagai macam aspek, baik secara teknis di lapangan maupun non-

teknis. Secara teknis misalnya taktik di lapangan, metode latihan untuk tim, dan 

gaya permainan. Aspek non-teknis misalnya keuangan klub, sponsor, penggemar, 

dan Broadcasting (Deloitte, 2017). Pada level klub, aspek non-teknis menjadi salah 

satu kunci kesuksesan sebuah klub untuk berkompetisi, khususnya pada aspek 

keuangan klub. 

Sejak 20 tahun terakhir, telah banyak terjadi hal yang merubah dunia sepak 

bola profesional di Eropa menuju pada dunia industri dengan dinasime 
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perekonomian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan dari klub sepak 

bola ke perusahaan komersial memberanikan investor untuk mengambil posisi yang 

penting pada struktur perusahaan yang bersangkutan, mengivestasikan jumlah uang 

yang sangat besar dan mengizinkan akses untuk mendapatkan kredit dari institusi 

lain. Perkembangan yang terjadi di sektor media baik secara teknologi maupun 

kompetisi, telah memampukan klub untuk menegosiasikan hak siar yang lebih 

menguntungkan (Samagaio, dkk 2009).   Gazzola dan Amelio (2016) mengatakan 

sekarang ini, sepak bola bukanlah hanya sebuah permainan tetapi juga menjadi 

pasar yang cukup penting bagi investor.  

Dalam perkembangan dan kenyataan nya, banyak klub yang menggunakan 

kekuatan finansial sebagai senjata utama dalam rangka pencapaian prestasi yang 

maksimal. Kekuatan finansial telah menjadi komponen dominan dalam sepak bola 

dengan pelaporan secara reguler pada keberhasilan maupun kegagalan secara 

finansial pada tingkat liga maupun klub (Morrow,2013). Sebuah klub, terutama 

klub-klub besar dan kaya di liga-liga top Eropa, pasti memiliki jajaran struktural 

yang menjalankan aspek non-teknis dari sebuah klub, khususnya aspek finansial 

klub yang sangat diperhatikan betul. Fenomena bahwa klub menggunakan uang 

sebagai alat untuk membangun prestasi diperlihatkan dengan sangat jelas pada saat 

klub membeli pemain dengan kaliber bintang dengan harga yang sangat tinggi.  

Manchester City F.C, Paris Saint-Germain, Real Madrid, adalah 3 contoh 

klub yang rela mengeluarkan uang dengan sangat banyak untuk mendatangkan 

pemain bintang. Manchester City F.C, sejak diambil alih oleh Sheikh Mansour bin 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, membangun kesuksesan pada 5 tahun terakhir ini 
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dengan membeli pemain-pemain bintang dengan harga mahal seperti Sergio 

Aguero, Yaya Toue, David Silva, dan John Stones. PSG, semenjak diambil alih 

oleh Qatar National Bank, menjelma menjadi kekuatan baru di Eropa dengan 

pemain-pemain bintang seperti Thiago Silva, Edinson Cavani, dan Marco Veratti. 

Real Madrid, yang sejak lama memang terkenal suka mengumpulkan pemain-

pemain bintang dalam skuad nya, sudah lebih dulu melakukan hal itu sejak 15 tahun 

yang lalu dalam diri Luis Figo, Zinedine Zidane (pemain termahal dunia pada  

kurun waktu 2001-2009), Ronaldo Luiz Nazario, dan David Beckham. Pada kurun 

waktu 7 tahun terakhir ini, Real Madrid 2 kali memecahkan rekor transfer termahal 

dunia dalam diri Cristiano Ronaldo pada tahun 2009 dan Gareth Bale pada tahun 

2013 di era yang sama yaitu era Florentino Perez. Terakhir, rekor pembelian pemain 

termahal di dunia dipecahkan oleh Manchester United yang membeli Paul Pogba 

dari Juventus seharga £89.000.000, seperti yang dilaporkan oleh Transfermarkt.. 

Keterkaitan antara kekuatan finansial sebuah klub dengan prestasi yang 

diraih nya memang menjadi hal yang lazim dewasa ini dalam dunia sepak bola 

khususnya di Eropa. Lebih luas lagi, klub-klub besar di masing-masing liga top 

Eropa biasanya juga menjadi representasi bagaimana kompetisi di liga negara 

tersebut berjalan,  dan tidak dapat dihindari lagi bahwa pada kenyataan nya, klub-

klub dengan pemain, manajemen, finansial, dan latar belakang historis yang sangat 

baik yang mampu secara konsisten berkompetisi di level tertinggi (Deloitte, 2016). 

Kekuatan finansial yang dimiliki oleh sebuah klub bisa dilihat atau diukur 

dari laporan keuangan yang diterbitkan secara resmi oleh klub secara publik. Klub-

klub besar Eropa biasanya akan menerbitkan laporan tahunan klub pada situs resmi 
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klub. Pada kondisi ini, dapat dilihat bagaimana klub sepak bola mampu menyusun 

dan memperhitungkan segala aspek finansial nya dengan baik atau tidak, sehingga 

terlihat secara jelas bagaimana kinerja keuangan klub tersebut. Sebuah klub pasti 

memiliki pendapatan, dan juga pasti memiliki pengeluaran untuk kebutuhan klub. 

Barajas, dkk. (2005) mengatakan bahwa klub secara umum membutuhkan dana 

untuk menutupi biaya mereka yang biasanya datang dari perputaran uang dari 

kegiatan operasi, tetapi apabila perputaran uang pada kenyataan nya tidak menutupi 

biaya yang ada maka klub biasanya melakukan pinjaman uang atau berhutang ke 

pihak lain. Maka, dapat dikatakan bahwa semakin kaya dan tingginya kemampuan 

sebuah klub untuk mengeluarkan uang, berarti akan meningkatkan probabilitas 

performa di lapangan menjadi lebih baik (Barajas, dkk. 2005). 

Beberapa literatur dan penelitian di dalam maupun luar negeri sudah banyak 

dilakukan dalam menganalisis hubungan antara kinerja keuangan klub sepak bola 

dengan performa klub di lapangan, ataupun performa dari liga di negara yang 

bersangkutan. Barajas, dkk. (2005) meneliti mengenai apakah performa di lapangan 

berpengaruh pada tingkat pendapatan dan perputaran uang klub di Spanyol. Kase, 

dkk (2006) melakukan penelitian mengenai perbandingan strategi bisnis dan 

strategi olahraga dari klub Real Madrid dan Barcelona. 

Samagaio, dkk (2009) meneliti mengenai hubungan antara performa di 

lapangan, kinerja keuangan, dan kinerja di pasar saham pada sepak bola Inggris. 

Dari dalam negeri, Hidayat (2010) yang melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan klub sepakbola profesional  Barcelona, Juventus, dan Arsenal. Hidayat 

membandingkan antara laporan keuangan ketiga klub tersebut, mulai dari 



5 

 

 

penyajiannya, pengungkapan pemain dalam laporan keuangan, hingga 

perbandingan rasio keuangan dari ketiga klub sepakbola tersebut. 

Gazzola dan Amelio (2016) melakukan penelitian dengan analisis penilaian 

dan pengaplikasian dari uji penurunan nilai aset tak berwujud dari klub sepak bola 

di Italia dalam kaitan nya dengan nilai seorang pemain. 

Haryoprasetyo (2013) melakukan penelitian analisis kinerja keuangan dari 

laporan keuangan Manchester United dengan meneliti apa saja komponen-

komponen utama yang mempengaruhi nya. 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perbandingan pendapatan dan 

laba atau rugi klub terhadap performa klub yang ditampilkan melalui prestasi klub 

pada tahun yang bersangkutan dan tingkat kekompetitifan kompetisi liga yang 

dilangsungkan dari 7 tim di English Premier League yaitu Manchester United, 

Arsenal, Everton, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, dan Leicester 

City, oleh karena itu judul penelitian ini adalah “Perbandingan Pendapatan dan 

Laba atau Rugi terhadap Prestasi Klub dan Tingkat Kekompetitifan English 

Premier League”  ( Studi Kasus pada 7 Tim English Premier League)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat kita ketahui bahwa 

perkembangan sepakbola yang pesat menjadikannya bukan hanya sebagai olahraga 

dan permainan, melainkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Dalam 

kaitan nya yang lebih kompleks, kesuksesan sebuah klub secara prestasi di lapangan 

pada kenyataan nya cukup memiliki keterkaitan dengan kesehatan finansial atau 
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kinerja keuangan. Terlebih lagi, predikat liga top yang melekat pada English 

Premier League, tidak lepas dari bagaimana kiprah klub-klub yang ada di dalam 

nya melakukan kompetisi yang kompetitif dan layak untuk dilihat oleh banyak 

orang. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang ingin dijawab dan 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan pendapatan dan laba atau rugi dengan prestasi 

klub? 

2. Bagaimana perbandingan pendapatan dan laba atau rugi terhadap tingkat 

kekompetitifan English Premier League? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 

Dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perbandingan pendapatan dan laba atau rugi dengan prestasi 

tujuh klub di English Premier League  

2. Menganalisis perbandingan pendapatan dan laba atau rugi dengan tingkat 

kekompetitifan English Premier League dari tujuh klub yang mewakili liga 

tersebut 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk:  

1. Manfaat Teoritis  

Dapat dijadikan referensi dan sumber informasi untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang 
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relevan bagi bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan penilaian kinerja 

keuangan klub sepakbola.  

2. Manfaat Praktis  

Menunjukkan ke investor mengenai kinerja keuangan dari klub sepakbola, 

bagaimana kinerja keuangannya dibanding industri lain, dan memberikan gambaran 

kepada investor mengenai industri sepakbola, karena industri sepakbola termasuk 

jenis industri yang baru sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui 

secara keseluruhan mengenai industri sepakbola. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penulisan dari 

penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan menjadi lima bab 

yang berisi informasi serta penjabaran mengenai hal yang dibahas dalam tiap 

babnya yaitu sebagai berikut:  

BAB I.  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisikan penjelasan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah penelitian, perumusan masalah penelitian yang disertai dengan pertanyaan 

penelitian guna menemukan jawaban dari masalah penelitian yang telah 

dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan  

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai konsep dan teori yang tedapat 

pada variabel-variabel yang digunakan yang mampu melandasi pemikiran dan 

memperkuat pembahasan masalah yang diteliti. Selain itu, dalam bab ini dilengkapi 
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pula dengan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran teoritis yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai variabel yang digunakan 

beserta definisi operasional dari variabel tersebut, populasi dan sampel yang sesuai 

dengan objek penelitian dan akan digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data serta metode 

yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian. 

 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai pengujian hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian, hasil analisis data dalam penelitian secara sistematis 

melalui teknis analisis yang telah ditetapkan sebelumnya, deskripsi dari objek 

penelitian yang dilakukan serta pembahasan mengenai hasil analisis data yang telah 

dihasilkan.  

BAB V. PENUTUP 

 Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil 

analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

yang dilakukan serta saran yang dapat diajukan oleh peneliti terhadap hasil analisis 

data dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.  

 

 


