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BAB II 

RERANGKA TEORITIS 
 

Sebagai landasan dari sebuah penelitian, rerangka teoritis 

berguna sebagai dasar berpikir dan menganalisis masalah 

penelitian yang hendak diteliti. Dalam bab ini akan diuraikan 

rerangka teoritis yang memedomani dilakukannya penelitian 

ini.   

 

2.1. Konsep Organizational Pride 

Alexander Haslam (2004: 77) mengemukakan bahwa 

organizational pride menunjuk pada perasaan positif seorang 

individu terhadap kelompoknya yang bersumber dari penilaian 

orang lain terhadap status kelompok tersebut. Sementara itu 

menurut Mischkind (1998), organizational pride merupakan 

perasaan bangga yang individu rasakan sebagai hasil 

pengidentifikasian diri dengan organisasi yang memiliki 

reputasi dan rekam jejak yang bagus, dimana individu 

tersebut terlibat.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu mengenai Organizational Pride 

Seperti yang telah dipaparkan secara ringkas di dalam bab 

sebelumnya, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas organizational pride. Penelitian-penelitian tersebut 

dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek yang diteliti, yakni 

pada karyawan dan pada konsumen. Berikut ini akan dibahas 

setiap penelitian mengenai organizational pride, baik pada 

karyawan maupun konsumen. 
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2.2.1. Penelitian pada Karyawan 

Penelitian tentang organizational pride pada karyawan, 

merupakan penelitian yang paling sering dilakukan, sejak 

konsep organizational pride mendapat perhatian dalam studi 

manajemen, khususnya berkenaan dengan perilaku 

organisasi. Laporan dari penelitian-penelitian tersebut dapat 

dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut: 

 

a. Penelitian oleh Gunter dan Furnham (1996) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunter dan Furnham 

pada tahun 1996, adalah untuk menyelidiki korelasi 

antara 6 faktor biografikal dan 14 faktor iklim organisasi 

dengan kepuasan kerja karyawan dan kebanggaan 

mereka dalam organisasi. Penelitian ini juga memeriksa 

faktor-faktor biografikal dan iklim organisasi sebagai 

prediktor dari dua variabel di atas, baik itu kepuasan 

kerja maupun kebanggaan dalam organisasi. Penelitian 

dilakukan dengan metode survei pada empat organisasi 

berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-

faktor dari iklim organisasi terbukti lebih memiliki 

korelasi dan lebih kuat menjadi prediktor dari kepuasan 

kerja dan kebanggaan dalam organisasi, dibandingkan 

dengan faktor-faktor biografikal. Setiap organisasi 

memiliki faktor-faktor berbeda yang berkorelasi dengan 

kepuasan kerja dan kebanggaan dalam organisasi, 

demikian pula sebagai prediktor. 
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b. Penelitian oleh Appleberg (2005) 

Appleberg mengemukakan bahwa organizational pride 

mulai mendapat momentum dalam dunia bisnis, namun 

masih terdapat sedikit penelitian empiris mengenai topik 

tersebut. Berangkat dari situasi ini, dalam penelitiannya 

Appleberg mengembangkan sebuah jejaring nomologikal 

mengenai konsep organizational pride yang meliputi 

pendefinisian, penyelidikan fondasi teoritikal, membuat 

suatu model bagi konstruk tersebut, mengusulkan 

sejumlah anteseden dan konsekuen potensial, serta 

membandingkan konsep organizational pride dengan 

sejumlah konsep yang lain seperti organizational 

commitment, organization-based self-esteem, dan job 

satisfaction.  Dalam penelitian tersebut juga dilakukan 

uji diskriminabilitas terhadap konstruk organizational 

pride relatif terhadap job satisfaction, dengan melakukan 

tiga macam tes yaitu principle component analysis, 

hierarchical multiple regression, dan path analysis. Hasil 

dari principle component analysis tidak mendukung 

diskriminabilitas, dimana organizational pride dan job 

satisfaction termuat pada faktor yang sama. Hasil dari 

analisis regresi hirarkis menunjukkan bahwa job 

satisfaction dan organizational pride, sebagai variabel 

independen, masing-masing menerangkan varians 

inkremental dari intent to stay pada karyawan. Hasil 

dari path analysis menunjukkan bahwa job satisfaction 

dan organizational pride memiliki perbedaan kekuatan 
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path ketika menggunakan anteseden dan konsekuen 

yang sama. Secara lebih rinci, Appleberg (2005) 

melaporkan demikian:  

 

“An opportunistic research study was also conducted in 
order to empirically test the discriminant validity of the 
organizational pride construct. The study examined 
organization pride relative to job satisfaction to test for 
discriminability. Three tests were utilized: a principle 
component analysis, a hierarchical multiple regression, 
and a Path Analysis. Results of the principle component 
analysis did not support discriminability as both job 
satisfaction and pride loaded on the same factor. The 
results are limited due to the single-item measure for 
both job satisfaction and organizational pride. This test 
served mainly as an additional data point. Results from 
the hierarchical regression analysis showed that pride 
and satisfaction, entered as independent variables, 
each accounted for incremental variance in a dependent 
variable of an employee's “intent to stay” with the 
organization. The interaction between pride and 
satisfaction also accounted for incremental variance. 
Results of the Path Analysis revealed that pride and 
satisfaction showed different path strengths when 
using the same antecedents and consequences. 
Additionally, the original models for pride and 
satisfaction each with their own projected antecedents 
and consequences showed much lower AIC and CAIC 
scores than the models where each of their proposed 
antecedents and consequences were substituted into 
the other model. The considerably lower AIC and CAIC 
scores for the original models indicates that pride and 
satisfaction are different constructs.” 

 

Hasil penelitian Appleberg menunjukkan bahwa 

diskriminabilitas konstruk organizational pride adalah 

sahih. 

  

c. Penelitian oleh Boezeman dan Ellemers (2008) 

Dalam penelitian ini, Boezeman dan Ellemers 

menyelidiki kebanggaan dalam organisasi (organizational 
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pride) dan respek dari organisasi sebagai dua prediktor 

bagi komitmen keorganisasian. Kedua ahli tersebut juga 

mengusulkan perceived importance of volunteer work 

sebagai anteseden dari organizational pride dan 

perceived organizational support sebagai anteseden bagi 

respek dari organisasi. Penelitian dilakukan dengan 

metode survei pada 89 sukarelawan pada suatu 

organisasi kesukarelawanan di negara Belanda. Data 

yang dianalisis dengan menggunakan Structural 

Equation Modelling  menunjukkan hasil berikut:  

 

 

 

Bagan 2.1 Hasil Penelitian Boezeman dan Ellemers 

Sumber: Boezeman dan Ellemers (2008) 

 

Hasil penelitian dari kedua ahli tersebut menunjukkan 

bahwa kebanggaan menjadi bagian dari sebuah 

organisasi dan respek dari organisasi, merupakan dua 

prediktor dari komitmen keorganisasian.  
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d. Penelitian oleh Gouthier dan Rhein (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gouthier dan Rhein pada 

tahun 2011, berangkat dari sebuah situasi problematik 

bahwa organizational pride merupakan sebuah faktor 

yang vital dalam dunia bisnis, namun topik tersebut 

relatif masih jarang dieksplorasi secara empiris. Dalam 

penelitian kedua ahli ini, untuk pertama kalinya 

dianalisis dua jenis organizational pride yaitu emotional 

dan attitudinal. Jenis emotional dari organizational pride 

merujuk pada kebanggaan yang individu rasakan oleh 

karena kesuksesan suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan organisasi. Oleh karena berupa emosi, 

organizational pride ini bersifat sementara. Jenis yang 

kedua adalah attitudinal, yang merujuk pada 

kebanggaan yang individu rasakan di dalam 

organisasinya, yang bersumber dari persepsi umum 

terhadap organisasi tersebut. Organizational pride jenis 

ini bermuara pada kognitif individu sehingga dapat 

bertahan lama. Menurut kedua ahli tersebut, penelitian-

penelitian terdahulu belum menganalisis 

keterhubungan antara dua jenis organizational pride ini, 

dan menyelidiki dampak-dampak positif yang dapat 

ditimbulkan. Kedua ahli tersebut kemudian 

menginvestigasi keterhubungan dan dampak dari dua 

jenis organizational pride diatas terhadap commitment to 

customer service, creativity, dan turnover intention. 

Penelitian yang dilakukan terbagi atas dua tahap, yaitu: 



 

(1) Tahap eksploratoris pra

untuk memeriksa keterhubungan antara kedua jenis 

organizational pride. Penelitian tahap ini dilakukan 

terhadap 53 konsultan pelanggan; (2) Tahap penelitian 

pokok yang bertujuan untuk memeriksa dampak

jenis organizational pride

customer service, creativity

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap 

733 karyawan jasa. Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan 

(SEM). Hasil dari penelitian

pada bagan di bawah ini: 

 

Bagan 2.2 Model penelitian Gouthier dan Rhein

Sumber: emeraldinsight.com

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

keterhubungan yang kuat antara 
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(1) Tahap eksploratoris pra-penelitian yang bertujuan 

untuk memeriksa keterhubungan antara kedua jenis 

. Penelitian tahap ini dilakukan 

p 53 konsultan pelanggan; (2) Tahap penelitian 

pokok yang bertujuan untuk memeriksa dampak kedua 

organizational pride terhadap commitment to 

creativity, dan turnover intention. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap 

Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan Structural Equation Modelling 

dari penelitian sesuai model dapat dilihat 

pada bagan di bawah ini:  

 

 

litian Gouthier dan Rhein 

Sumber: emeraldinsight.com 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

keterhubungan yang kuat antara emotional 
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organizational pride dan attitudinal organizational pride. 

Dari penelitian pokok ditemukan juga bahwa emotional 

organizational pride memiliki dampak langsung yang 

positif terhadap commitment to customer service, dan 

creativity. Attitudinal organizational pride secara 

langsung berpengaruh terhadap commitment to customer 

service dan turnover intention, serta memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap creativity. 

  

e. Penelitian oleh Helm (2011) 

Fokus dari penelitian oleh Sabrina Helm pada tahun 

2011 ini adalah mengenai kesadaran karyawan tentang 

dampak mereka terhadap reputasi perusahaan. Helm 

menguji pengaruh pride in membership (organizational 

pride), perceived corporate reputation, job satisfaction, 

dan affective commitment terhadap kesadaran tentang 

dampak pada reputasi perusahaan. Model teoritis dari 

penelitian Helm tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 2.3 Model Penelitian Helm 

Sumber: sciencedirect.com 
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Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada 

karyawan-karyawan di beberapa perusahaan yang 

tercatat sebagai Fortune’s America’s Most Admired 

Companies. Dalam abstrak penelitiannya, Helm 

mengemukakan bahwa pride in membership memiliki 

pengaruh terbesar terhadap kesadaran karyawan akan 

dampak mereka terhadap reputasi perusahaan.  

  

f. Penelitian oleh Ellemers, Kingma, van de Burgt, dan 

Barreto (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ellemers, Kingma, van de 

Burgt, dan Barreto ini adalah untuk menyelidiki: (1) 

pride in the organization sebagai variabel mediator 

antara perceived organizational morality dengan affective 

commitment, dan work satisfaction; (2) perceived 

organizational morality sebagai variabel mediator bagi 

aktifitas-aktifitas Corporate Social Responsibility dengan 

affective commitment dan work satisfaction. Untuk 

tujuan pertama, penelitian dilakukan terhadap 126 

karyawan pada lima organisasi yang berbeda dengan 

metode survei, dimana kuesioner dibagikan melalui 

media internet, dan data dianalisis dengan 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis untuk 

penelitian pertama ini didukung. Perceived 

organizational morality mempengaruhi pride in the 

organization, dan affective commitment serta work 
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satisfaction juga dipengaruhi oleh pride in the 

organization. Pada penelitian yang kedua, data 

dikumpulkan dari 649 karyawan pada sebuah 

perusahaan konsultan. Metode yang digunakan adalah 

survei online, dan data dianalisis dengan menggunakan 

SEM. Pada penelitian kedua ini ditemukan bahwa 

perceived organizational morality mempengaruhi 

affective commitment dan work satisfaction, dan 

aktifitas-aktifitas CSR juga mempengaruhi perceived 

organizational morality.  

 

g. Penelitian oleh Helm (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Helm ini bertujuan 

untuk menginvestigasi hubungan antara job satisfaction 

dan turnover intention dengan perceived external 

reputation dan pride in membership (organizational 

pride). Penelitian dilakukan dengan metode survei cross-

sectional pada 439 karyawan. Hasil penelitian ini 

mendukung Teori Identitas Sosial bahwa pandangan 

“orang luar” terhadap organisasi merupakan sumber 

dari pride in membership. Pride dan job satisfaction 

secara positif dapat memediasi keterhubungan antara 

external reputation dan turnover intention.  

 

2.2.2. Penelitian pada Konsumen 

Penelitian yang membahas organizational pride pada 

konsumen masih jarang ditemui dalam kumpulan literatur 
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ilmiah. Sejauh penjelajahan literatur yang dilakukan, 

penelitian tentang pride pada konsumen telah dilakukan oleh 

Soscia (2007), oleh Louro, Pieters dan Zeelenberg (2005), oleh 

Mukhopadhyay dan Johar (2007), oleh Patrick, Chun dan 

Macinnis (2009), dan oleh Wilcox, Kramer dan Sen (2010). 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian dari para ahli ini 

lebih difokuskan pride dalam hubungannya dengan identitas 

pribadi (personal identity) seseorang, sehingga lebih cenderung 

dipahami sebagai personal pride. Penelitian yang membahas 

pride pada konsumen dalam hubungannya dengan identitas 

sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan 

Derbaix (2010). Penelitian kedua ahli inilah yang lebih 

condong membahas organizational pride pada konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan Derbaix 

(2010) berangkat dari sebuah ide untuk menginvestigasi 

proses sosial yang melatarbelakangi tingginya tingkat 

konsumsi paraphernalia (syal, kaos, bendera, dll) yang 

berhubungan dengan tim-tim sepakbola populer. Pertanyaan 

awal yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah: (1) 

mengapa para fans secara meningkat mengonsumsi syal, 

baju-baju, dan bendera yang berkaitan dengan tim favorit 

mereka?; (2) Apa konstruk-konstruk dan proses yang 

melatarbelakangi konsumsi ini?; (3) Apa makna dan nilai yang 

tercermin dari paraphernalia para fans ini?; (4) Apa 

konsekuensi-konsekuensi pemasaran dari konsumsi semacam 

ini? Dalam menganalisis dan menginterpretasi data, pride 

muncul sebagai konstruk kunci yang memengaruhi identitas 



30 

 

individual dan sosial yang melatarbelakangi konsumsi 

tersebut. 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan strategi 

gabungan antara ethnography dan grounded theory, dan 

dilakukan dalam kurun waktu lima tahun pada 11 klub 

sepakbola terpopuler di tiga negara berbeda yakni Belgia, 

Perancis, dan Spanyol. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dan observasi. Sebanyak 30 orang fans dari klub 

yang berbeda-beda menjadi informan dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian kedua ahli adalah sebuah model, 

sebagaimana dilihat pada bagan 1.1.   

Model atau teori yang dikonstruksi oleh Decrop dan 

Derbaix (2010) seperti ditunjukkan pada bagan 1.1, sejauh ini 

merupakan satu-satunya model yang memiliki tingkat 

relevansi yang tinggi berkenaan dengan topik organizational 

pride pada konsumen, oleh karena model tersebut membahas 

pride yang ditimbulkan dari identifikasi diri konsumen dengan 

sebuah kelompok, dalam hal ini tim sepakbola favorit mereka. 

Ada tiga hal yang perlu diuraikan secara lebih rinci dari model 

tersebut yakni dimensi, anteseden, dan konsekuen dari pride 

pada konsumen.  

 

a. Dimensi dari Pride dalam Konsumsi Olahraga 

Decrop dan Derbaix mengembangkan dimensi dari pride 

berdasarkan pada dua peubah yaitu jenis perilaku dan 

jenis identitas. Peubah jenis perilaku terbagi atas dua, 

yaitu overt dan covert behavior. Overt behavior adalah 
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perilaku individu yang dapat diobservasi tanpa 

melakukan interaksi langsung dengan individu tersebut 

(contohnya cara berpakaian, cara berbicara, dll), 

sedangkan covert behavior adalah perilaku individu yang 

sifatnya privat dan tersembunyi, yang dapat diketahui 

hanya melalui interaksi yang tinggi dan mendalam 

dengan individu yang bersangkutan (contohnya bicara 

pada diri sendiri, menangis pada saat tidur, dll). Peubah 

jenis identitas juga terbagi atas dua, yaitu individual 

dan kolektif. Berdasarkan kedua peubah tersebut, 

Decrop dan Derbaix mengklasifikasi pride dalam empat 

dimensi yaitu conspicuous, introspective, contagious, dan 

vicarious.  

 

 

 

Bagan 2.4 Pride and Identity Processes in  

Sport Consumption 

Sumber: Decrop dan Derbaix (2010) 
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Berikut ini akan dibahas setiap dimensi dari pride yang 

telah diklasifikasikan di atas.  

 

1) Introspective Pride 

Dimensi introspektif dari pride ini menunjuk pada 

temuan bahwa pride dapat membantu seseorang 

membangun identitas dan jati dirinya sebagai 

individu. Secara empiris, dimensi ini didasarkan 

pada fenomena dimana fans mendapatkan 

kepercayaan diri melalui koleksi pernak-pernik 

dari klub sepakbola yang mereka banggakan. 

Selain itu, individu juga mendapatkan 

kepercayaan diri oleh karena menjadi pendukung 

yang loyal terhadap sebuah tim dalam situasi 

apapun. Kepercayaan diri individu meningkat oleh 

karena loyalitas mereka terhadap klub yang 

mereka banggakan.  

 

2) Vicarious Pride 

Dimensi vicarious dari pride ini menunjuk pada 

temuan bahwa konsumsi olahraga dapat 

membawa pada pengembangan identitas sebagai 

sebuah kelompok. Komunitas fans dan tim 

sepakbola yang mereka banggakan, sering 

dibicarakan sebagai suatu kesatuan. Dalam lagu-

lagu klub (club anthems), fans dan tim sering 
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diwakilkan dalam satu kata, yaitu “kami”. Fans 

menampilkan diri mereka kepada fans tim lain 

sebagai suatu kesatuan. Kemenangan dari tim 

yang dibanggakan, diinternalisasi sebagai 

kemenangan fans juga.       

 

3) Contagious Pride 

Dimensi contagious dari pride mencerminkan 

ekspresi kebanggaan secara berkelompok. 

Dimensi ini didasarkan pada temuan bahwa 

setiap anggota dari komunitas fans sering 

menunjukkan perilaku yang mirip satu sama lain 

di dalam satu komunitas tersebut, mulai dari pola 

konsumsi, jenis pernak-pernik yang dikoleksi, 

maupun aksi-aksi pada saat memberi dukungan 

pada tim mereka yang tengah bertanding. 

 

4) Conspicuous Pride 

Dimensi conspicuous dari pride mencerminkan 

ekspresi kebanggaan yang ditunjukkan secara 

individual. Dimensi ini didasarkan pada temuan 

dimana individu menunjukkan identitasnya 

sebagai melalui kreatifitas-kreatifitas tertentu 

seperti tattoo, make-up, ataupun kustomisasi 

barang-barang kepunyaan mereka seperti mobil, 

motor, baju, dan lain-lain sebagainya yang secara 
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jelas mencerminkan bahwa mereka adalah 

penggemar suatu klub tertentu.  

  

b. Anteseden dari Pride 

Dalam penelitian yang dilakukan Decrop dan Derbaix 

ini, ditemukan bahwa pride merupakan sebuah emosi 

yang ditimbulkan oleh dua hal, yaitu prestasi dan latar 

belakang sosial budaya. 

  

1) Prestasi 

Para fans merasakan pride oleh karena 

kemenangan tim mereka pada saat pertandingan, 

dan juga prestasi-prestasi bersejarah dari klub 

tersebut.  Prestasi-prestasi dari pemain klub juga 

menjadi sumber kebanggaan dari para fans. 

Temuan ini menunjukkan prestasi merupakan 

salah satu penggerak atau penyebab dari pride. 

 

2) Latar belakang Sosial Budaya 

Selain prestasi, seorang penggemar juga 

merasakan pride oleh karena tim yang 

didukungnya berasal dari suatu daerah atau latar 

belakang budaya yang sama dengan dirinya. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kesamaan latar 

belakang budaya dengan sebuah organisasi 

menjadi salah satu pemicu dari kebanggaan pada 

individu pada organisasi tersebut.  
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c. Konsekuen dari Pride 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan 

Derbaix (2010) tersebut, ditemukan empat macam 

dampak atau konsekuen dari pride sebagai berikut: 

 

1) Commitment dan Loyalty 

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa fans 

yang memiliki kebanggaan terhadap klub 

sepakbola favoritnya, sangat loyal dan memiliki 

komitmen yang tinggi sebagai pendukung klub 

tersebut. Komitmen dan loyalitas tersebut 

tercermin lewat tindakan-tindakan nyata seperti 

memberi dukungan saat klub mengalami musim 

yang buruk, terus menghadiri pertandingan klub, 

dan juga lewat ekspresi yang terkandung dalam 

syair-syair lagu klub. Berdasarkan temuan ini, 

Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap perusahaan 

atau brand akan memiliki komitmen dan loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan atau brand 

tersebut.  

 

2) Increased Consumption dan Collection 

Temuan dalam penelitian juga menunjukkan 

bahwa fans yang berbangga terhadap klub 

favoritnya, secara terus menerus akan membeli 
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berbagai merchandise klub, dan mengoleksi 

pernak-pernik yang berhubungan dengan klub 

ataupun pemain dari klub tersebut. Fans yang 

berbangga tidak akan terlalu memertimbangkan 

faktor harga, karena dorongan utama untuk 

membeli dan mengoleksi adalah karena ingin 

mengekspresikan jati diri dan identitas. 

Berdasarkan temuan ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa konsumen yang berbangga 

atas sebuah perusahaan atau brand, akan secara 

meningkat mengonsumsi produk-produk ataupun 

merchandise dari perusahaan atau brand 

tersebut.  

 

3) WOM dan Proselytism 

Sesama fans yang memiliki kebanggaan, akan 

saling bertukar pengalaman mengenai 

pertandingan-pertandingan klub, ataupun 

prestasi-prestasi yang dicapai klub. Fans yang 

berbangga juga akan menceritakan klub yang 

dibanggakannya kepada orang lain dan berusaha 

untuk mengajak orang lain agar mau menjadi 

fans dari klub dimaksud. Berdasarkan temuan ini 

Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap perusahaan 

atau brand, akan menceritakan hal-hal positif 

mengenai perusahaan atau brand tersebut 
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kepada orang lain, dan juga mengajak orang lain 

untuk mengonsumsi produk dari perusahaan 

atau brand yang sama.  

 

4) Customization dan Bricolage 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa 

kebanggaan terhadap klub membuat fans 

menjadi kreatif. Kreatifitas tersebut diwujudkan 

dalam tindakan-tindakan seperti membuat tattoo, 

menghias wajah atau barang-barang milik pribadi 

berdasarkan corak dan lambang klub, dan lain-

lain. Berdasarkan temuan ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa konsumen yang berbangga 

atas sebuah perusahaan atau brand, akan secara 

kreatif, pro-aktif, dan bricoleur membantu 

perusahaan untuk mencipta nilai. Konsumen 

yang berbangga akan memberikan masukan 

untuk meningkatkan produk-produk yang sudah 

ada atau mengembangkan tawaran yang baru.   


