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ABSTRACT 
 

In the current era of globalization, technology to society cannot be separated, technological 
developments are increasingly rapidly causing impacts in various industries. Online game developers 
sell virtual items to generate income. As a result, it is increasingly important to identify factors that 
affect intent to purchase virtual items in online games. However, there are still very few specialized 
studies that address this topic. 

This research is an empirical investigation of the factors that affect intent to purchase virtual 
items in online games. This study determines the effects of functional value, emotional value, social 
value, satisfaction with the game, identification with the character, on intent to purchase virtual items. 
This research is a replication of the model from previous research, namely (Ho & Wu, 2012). 

This study uses an online survey to collect information from 245 generation Y player mobile 
game legends and does not have skin legends. Special research coverage in the Greater Jakarta 
area. This study uses structural equation model (SEM) method using AMOS21 software. 

Based on the results of the analysis described in this study, it shows that 5 hypotheses have 
proven to be positive and significant, 2 hypotheses that have negative and significant effects, and 2 
hypotheses that have no influence and no significant effect. This study also presents managerial 
implications, conclusions, and limitations of research. 

Keywords: Online Games, Item Virtual, Satisfaction with Games, Identification with Characters, 
Functional Value, Emotional Value, Social Value. 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi saat ini, teknologi terhadap masyarakat tidak dapat dipisahkan, 
perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan dampak di berbagai industri. 
Perkembangan teknologi dalam berbagai aspek atau bidang seperti perkembangan teknologi di 
bidang informasi, di bidang komunikasi, di bidang ekonomi, dan juga di bidang hiburan. Sejalan 
dengan perkembangan teknologi saat ini, tidak lepas dengan perkembangan internet yang semakin 
cepat. Internet telah menjadi komponen penting dari kehidupan sehari-hari kita kegiatan, dan 
digunakan untuk hal-hal seperti transaksi perbankan, hiburan, dan perdagangan bisnis. Games online 
adalah salah satu jenis teknologi informasi berorientasi hiburan dan berbasis internet. Pasar games 
online telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir dari ukuran pasar dan 
jumlah gamers (Park & Lee, 2011). 

Meningkatnya penggunaan internet, games online telah menjadi sangat populer. Games online 
biasanya adalah permainan multiplayer yang memungkinkan pengguna berfantasi dan terhibur (Hsu & 
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Lu, 2004). Ada dua jenis model bisnis mewakili pasar games online, yaitu model berbasis langganan 
dan model untuk gratis dimainkan. Gamers yang bermain games online dalam model bisnis berbasis 
langganan harus membayar biaya bulanan kepadaperusahaan games untuk akses ke dalam games 
tersebut. Gamers dalam model bisnis untuk bermain permainan gratis, tetapi harus diwajibkan untuk 
membeli berbagai item games, termasuk pakaian pedang dan senjata, jika ingin meningkatkan 
kekuatan atau penampilan karakter mereka. Item games yang disebutkan tersebut termasuk kedalam 
item virtual.  Item virtual termasuk hadiah digital, uang virtual, dan senjata virtual untuk pemain games 
online (Yang, Huang, & Su, 2017). 

Item virtual adalah benda non-fisik dan uang yang dibeli untuk digunakan dalam komunitas 
online atau games online. Dalam games online, item virtual ini adalah item yang membantu gamers 
untuk maju lebih cepat di dunia virtual (Warouw, 2014). Item virtual biasanya diklasifikasikan sebagai 
layanan dan objek tidak berwujud. Konsumen membeli item virtual untuk digunakan dalam games 
online atau komunitas online (Yang et al., 2017). Dalam dunia maya yang berorientasi terhadap 
games, item virtual terutama digunakan untuk meningkatkan kekuatan ofensif atau defensif karakter 
atau memenuhi persyaratan pencarian (Guo & Barnes, 2009). 

Di Indonesia potensi pengguna games online semakin berkembang pesat, hal ini dibuktikan 
dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia. Pada akhir tahun 2017 pengguna internet di dunia 
mencapai 4,156,932,140 jiwa dan 48,7% dari total pengguna internet dunia berasal dari Asia yang 
mencapai 2,023,630,194 jiwa dari total pengguna internet. Di Asia, Indonesia menduduki peringkat ke 
lima dari dua puluh negara pengguna internet terbanyak. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 
2017 mencapai 143,260,000 jiwa dari jumlah populasi 211,540,429 jiwa (Internet World Stat, 2017).  

Tabel 1 
Top 20 Countries With the Highest Number of Internet Users 

 
      (Sumber: Internet World Stat, 2017)  
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Berdasarkan tabel tersebut, penulis percaya potensi pengguna games online di Indonesia akan 
terus berkembang kedepanya. Salah satu games online yang saat ini sedang berkembang di 
Indonesia adalah games Mobile Legends. Mobile legends termasuk games MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena). Games MOBA tersebut melakukan mode pertarungan lima lawan lima (5 vs 5) yang 
mempunyai tiga jalur untuk melakukan pertarungan. Untuk menentukan kemenangan di games Mobile 
Legend, setiap tim harus menghancurkan tower tim lawan. Karakter hero yang tersedia di games 
Mobile Legends sangat beraneka ragam. Gamers dapat menggunakan karakter hero yang dia 
inginkan, gamers dapat membeli items virtual di dalam games tersebut untuk membuat hero yang 
digunakan semakin hebat.  

Item virtual pada games Mobile Legends adalah skin. Harga skin pada games Mobile Legends 
beraneka ragam. Untuk skin standar membutuhkan 254 diamonds, untuk skin elite membutuhkan 599 
diamonds, dan skin epic membutuhkan 899 diamonds. Harga diamonds di tokopedia 220 diamonds 
Rp 60.000, 275 diamonds Rp 75.000, 366 diamonds Rp 100.000, 966 diamonds Rp 250.000, 2010 
diamonds Rp 500.000, 4804 diamonds Rp 1.200.000 (Tokopedia, 2018). Para gamers tidak ragu 
untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli item-item virtual ini. Karena dalam games online, 
setiap gamers harus berkembang lebih cepat dan kuat ntuk menjadi pemain terbaik di permainan 
mereka (Warouw, 2014). 
 

LANDASAN TEORI 

Games Online 

Games online umumnya dimainkan oleh pengguna yang berada di tempat yang berbeda. Para 
pengguna bertukar informasi melalui koneksi internet dan berbagi di dunia maya. Curtis 
mendeskripsikan games online sebagai dunia virtual yang berkoneksi internet dan banyak pengguna. 
Dengan kata lain, games online adalah games komputer yang menggunakan koneksi internet untuk 
memproses interaksi pengguna (Ho & Wu, 2012). 

Item Virtual 

Item Virtual adalah elemen media baru yang digunakan oleh pengguna untuk representasi, 
ekspresi, dan komunikasi dalam lingkungan online. Beberapa contoh umum item virtual adalah avatar 
dan aksesori digital seperti pakaian, sepatu, dan topi. Barang-barang ornamen untuk ruang virtual 
seperti furnitur, lukisan seni, wallpapper, trek musik, dan bahkan senjata virtual untuk games online 
(H.-W. . Kim, Koh, & Lee, 2009).   

Intent to Purchase Item Virtual 

Purchase intention didefinisikan bahwa pengguna bersedia membeli item virtual di situs jejaring 
sosial (Wu & Wang, 2005). Purchase intention konsumen mengacu pada keinginan konsumen untuk 
membeli beberapa produk tertentu (Grewal, Krishnan, Baker, & Borin, 1998). 

Satisfaction With The Game 

Kepuasan adalah respons ringkasan kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang 
mengelilingi harapan yang tidak jelas digabungkan dengan perasaan konsumen sebelumnya tentang 
pengalaman konsumen (Bai, Law, & Wen, 2008). Kepuasan adalah kekhawatiran yang berkembang 
bagi para ahli pemasaran, merupakan faktor penting yang mempengaruhi niat pembelian (Homburg & 
Rudolph, 2001) dan membutuhkan penelitian empiris lebih lanjut (Park & Lee, 2011).  
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Identification With The Character 

Definisi identification with the character yang paling sering digunakan. Pertama, identifikasi 
kadang-kadang mengacu pada proses di mana seorang individu menempatkan dirinya di tempat 
karakter dan ikut serta dalam pengalaman karakter selama program. Identification with the character 
adalah melalui identifikasi, pemirsa kehilangan identitasnya sendiri dan mengasumsikan identitas 
karakter media (Hoffner & Buchanan, 2009). 

Functional Value 

Functional value suatu produk berarti “utilitas yang dirasakan yang diperoleh dari kapasitas 
produk untuk fungsional, utilitarian, atau kinerja fisik. Suatu produk memperoleh functional value 
melalui kepemilikan atribut fungsional, utilitarian, atau fisik yang menonjol (Sheth, Newman, & Gross, 
1991). Studi ini mengidentifikasi dua faktor yang sesuai dengan functional value barang digital yaitu 
price utility, functional quality, dan character competency (Ho & Wu, 2012). 

Character Competency 

Seorang pemain akan sangat tenggelam dalam dunia maya (yaitu akan mengalami aliran) jika 
dia telah mencapai kecocokan keterampilan melawan tantangan dari tugas-tugas permainan atau 
pemain lain (Y. Y. Kim, Oh, & Lee, 2005). Rendahnya character competency sangat mendorong 
pemain untuk mengejar item virtual yang lebih canggih untuk mengambil tugas-tugas permainan 
tingkat tinggi atau menantang orang lain untuk mendapatkan rasa pencapaian yang lebih besar. 
Contohnya adalah: “Ada beberapa tekanan dari dunia virtual. Saya tidak mengecualikan bahwa 
karakter saya selalu diganggu oleh pemain lain di dunia maya”. Selain itu, banyak pemain yang ingin 
mencoba memuaskan kebutuhan harga mereka di dunia maya dengan meningkatkan character 
competency (Guo & Barnes, 2009).  

Price Utility 

Price Utility adalah sebuah komponen dari functional value yang secara positif berkontribusi 
terhadap total nilai pelanggan (H.-W. . Kim et al., 2009). Price utility didefinisikan dalam konteks kami 
sebagai utilitas yang berasal dari penggunaan uang yang efisien untuk meminimalkan apa yang 
dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk. price utility berisi efisiensi item, klasifikasi item, dan 
kelangkaan barang sebagai indikator (Zeithaml, 1988). 

Functional Quality 

Quality terkait dengan peningkatan character competency yang diterima gamers untuk membeli 
item virtual dengan functional quality yang lebih tinggi (Ho & Wu, 2012). Quality disebutkan sebagai 
faktor yang sangat penting dalam mendorong pemain untuk membeli item virtual yang canggih dan 
menggunakan platform transaksi dunia virtual untuk membeli item-item virtual ini. Ada dua aspek 
Quality di dunia virtual yaitu kualitas konten games dan kualitas platform transaksi. Aspek kualitas 
konten games diidentifikasikan sebagai faktor pengaruh tertinggi. Sedangkan aspek kualitas platform 
transaksi diidentifikasikan sebagai faktor pengaruh untuk pemilihan saluran pembelian yang kedua 
(Guo & Barnes, 2009). 

Emotional Value 

Emotional value suatu produk berarti utilitas yang dirasakan yang diperoleh dari kapasitas 
produk untuk membangkitkan perasaan atau keadaan afektif. Sebuah alternatif memperoleh 
emotional value ketika dikaitkan dengan perasaan tertentu atau ketika mencetuskan dan 
mengabadikan perasaan itu. Emotional value diukur pada produk perasaan yang terkait dengan 
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alternatif. Emotional value juga umumnya dikenal sebagai nilai hedonis atau pengalaman, telah 
dipengaruhi oleh teori dan penelitian di beberapa bidang (Sheth et al., 1991). 

Playfulness 

Playfulness adalah sejauh mana individu merasa bahwa perhatiannya terfokus pada interaksi 
dengan internet, ingin tahu selama interaksi dan menemukan interaksi secara intrinsik yang 
menyenangkan atau menarik. Playfulness sebagai motivasi intrinsik pemain dan secara inheren 
merupakan karakteristik permainan, bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa orang 
berpartisipasi dalam bermain games (Moon & Kim, 2001). Respons emosional dikaitkan dengan 
konsumsi barang dan jasa, seperti romansa yang dibangkitkan oleh makan malam diterangi cahaya 
lilin, yang memberikan kontribusi pada nilai konsumen dalam dimensi emosional  (Sheth et al., 1991). 
Playfulness yang dirasakan dari kesenangan dan fantasi yang muncul melalui mengkonsumsi item 
virtual dapat dilihat sebagai semacam nilai emosional bagi konsumen. Oleh karena itu, nilai intrinsik 
yang dibawa oleh permainan yang dirasakan selama proses konsumsi dapat memicu niat pembelian 
anggota masyarakat (H. W. Kim, Gupta, & Koh, 2011). 

Aesthetics 

Aesthetics adalah salah satu variabel yang mendapat pengaruh pengaruh untuk niat bermain 
bersama dengan playfulness. Daya tarik item, warna item, dan efek visual item memiliki pengaruh 
yang kuat untuk para gamers sesuai dengan hasilnya. Aesthetics yang mewakili daya tarik visual dari 
item virtual, dapat menarik minat potensial pembeli (Warouw, 2014). 

Social Value 

Social value diukur pada pilihan citra profil, pilihan yang melibatkan produk sangatlah terlihat, 
misalnya pakaian, perhiasan, dan barang atau layanan untuk dibagikan dengan orang lain seperti 
hadiah dan produk yang digunakan untuk menghibur, sering kali di dorong oleh social value (Sheth et 
al., 1991).  

Social self-image expression 

Social self-image expression didefinisikan sebagai bagaimana konsumen percaya bahwa 
mereka dilihat oleh orang lain yang signifikan (Sirgy & Su, 2000). Orang mengkonsumsi produk untuk 
meningkatkan Social self-image expression mereka karena pembelian, tampilan, dan penggunaan 
item dapat mengkomunikasikan makna simbolis kepada individu dan orang lain. Pembelian dan 
penggunaan produk adalah sarana dimana seorang individu dapat mengekspresikan Social self-
image expression kepada orang lain. Oleh karena itu, produk dikonsumsi untuk makna sosial mereka 
sebagai simbol (Solomon 1983). 

Social relationship support 

Social relationship adalah bagian kehidupan yang di mana-mana, melayani fungsi sosial, 
psikologis, dan tingkah laku yang penting sepanjang masa hidup. Lebih penting lagi, kuantitas dan 
kualitas hubungan sosial telah dipercaya terkait dengan morbiditas dan mortalitas (Uchino, Cacioppo, 
& Kiecolt-Glaser, 1996). Social support adalah transaksi interpersonal yang melibatkan perhatian 
emosional, bantuan instrumental, informasi, atau penilaian (Carlson & Perrewe, 1999). 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Satisfaction With the Game berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 
Customer satisfaction bukanlah konsep baru dan sejumlah besar upaya penelitian telah 

dilakukan untuk memahami antesenden dan konsekuensinya (Bai et al., 2008). Satisfaction adalah 
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respons ringkasan kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan yang 
tidak jelas digabungkan dengan perasaan konsumen sebelumnya tentang pengalaman konsumen 
(Bai et al., 2008). Satisfaction adalah kekhawatiran yang berkembang bagi para ahli pemasaran, 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi niat pembelian (Homburg & Rudolph, 2001) dan 
membutuhkan penelitian empiris lebih lanjut (Park & Lee, 2011).  

H1 : Satisfaction with the game berpengaruh positif terhadap intent to purchase item virtual 

Identification With the Character berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 

Character identification telah dipelajari secara luas dalam organisasi dan di bidang pemasaran. 
Misalnya, ketika alumni mengidentifikasi tentang sekolah, mereka cenderung aktif mendukung 
sekolah itu (Ashforth & Mael, 1989). Menggambarkan fenomena ini sebagai keterikatan karakter 
(Lewis, Weber, & Bowman, 2008). Character identification didefinisikan sebagai keinginan untuk 
menjadi atau bertindak seperti karakter yang diamati di media. Selain itu mereka melaporkan bahwa 
individu memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengidentifikasi dengan karakter dengan 
jenis kelamin yang sama dan dengan karakteristik yang serupa dengan diri mereka sendiri (Hoffner & 
Buchanan, 2009). 

H2 : Identification with the character berpengaruh positif terhadap intent to purchase item 
virtual 

Character Competency berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 
Seorang pemain akan sangat tenggelam dalam dunia maya (yaitu akan mengalami aliran) jika 

dia telah mencapai kecocokan keterampilan melawan tantangan dari tugas-tugas permainan atau 
pemain lain (Y. Y. Kim et al., 2005). Rendahnya character competency sangat mendorong pemain 
untuk mengejar item virtual yang lebih canggih untuk mengambil tugas-tugas permainan tingkat tinggi 
atau menantang orang lain untuk mendapatkan rasa pencapaian yang lebih besar. Contohnya adalah: 
“Ada beberapa tekanan dari dunia virtual. Saya tidak mengecualikan bahwa karakter saya selalu 
diganggu oleh pemain lain di dunia maya”. 

H3 : Character competency berpengaruh positif terhadap intent to purchase item virtual 

Price Utility berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 

. Price utility berisi efisiensi item, klasifikasi item, dan kelangkaan barang sebagai indikator. 
Para gamers lebih memperhatikan harga sesuai dengan efisiensi item (Zeithaml, 1988). Hasil ini mirip 
dengan penelitian sebelumnya yang dibuat oleh (Ho & Wu, 2012) semakin tinggi efisien nilai item, 
semakin tinggi harga item. Gamers menganggap ini sebagai hal yang penting dalam games online. 
Hasil menunjukkan bahwa price utility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membeli 
gamers. 

H4 : Price utility berpengaruh positif terhadap intent to purchase item virtual  

Functional Quality berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 
Ada dua aspek Quality di dunia virtual yaitu kualitas konten games dan kualitas platform 

transaksi. Aspek kualitas konten games diidentifikasikan sebagai faktor pengaruh tertinggi. Aspek 
kualitas platform transaksi diidentifikasikan sebagai faktor pengaruh untuk pemilihan saluran 
pembelian yang kedua (Guo & Barnes, 2009). 

 Item virtual muncul sebagai objek dalam bentuk elemen multimedia yang mencakup dimensi 
dimensi yang lebih abstrak, seperti aesthetics, features dan perceived quality image yang 
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dipersepsikan. Secara khusus, aesthetics adalah salah satu dimensi yang paling menonjol untuk item-
item virtual seperti ikon grafis atau trek musik online, karena item-item virtual ini umumnya lebih 
aesthetics atau yang berhubungan dengan playfullness. Oleh karena itu item virtual dengan perceived 
quality yang lebih tinggi dapat menyebabkan nilai pelanggan yang dirasakan lebih besar, mendorong 
purchase intention yang lebih tinggi dari konsumen (H.-W. . Kim et al., 2009) 

H5 : Functional Quality berpengaruh positif intent to purchase item virtual 

Playfullness berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 
(Sheth et al., 1991). Tanggapan yang dirasakan dari playfullness dan fantasy yang muncul 

melalui mengkonsumsi item virtual dapat dilihat sebagai semacam emotional value bagi konsumen. 
Oleh karena itu, nilai intrinsik yang dibawa oleh permainan yang dirasakan selama proses konsumsi 
dapat memicu purchase intention anggota masyarakat. Tanggapan playfullness yang dirasakan dari 
fantasi yang muncul dari mengkonsumsi item virtual dapat dilihat sebagai emotional value bagi 
konsumen. Oleh karena itu, nilai intrinsik yang dibawa oleh permainan yang dirasakan selama 
mengkonsumsi item virtual dapat memicu niat pembelian (H.-W. . Kim et al., 2009). 

H6 : Playfullness berpengaruh positif terhadap intent to purchase item virtual 

Aesthetics berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 
Aesthetics sebenernya merupakan komponen kunci dari belanja hedonis (Rintamäki et al., 

2006). Untuk itu Aesthetics suatu item virtual dapat mengarah pada intent to purchase item virtual (H. 
W. Kim et al., 2011).  

H7 : Aesthetics berpengaruh positif terhadap intent to Purchase item virtual 

Social Self-Image Expression berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 

Pembelian dan penggunaan produk adalah sarana dimana seorang individu dapat 
mengekspresikan social self-image expression kepada orang lain. Oleh karena itu, produk dikonsumsi 
untuk makna sosial mereka sebagai simbol (Solomon 1983). item virtual dapat membantu 
meningkatkan representasi dan artikulasi di ruang online, sehingga kemungkinan bagi konsumen 
untuk membeli dan menggunakan item virtual sebagai barang simbolis untuk social self-image 
expression mereka (H. W. Kim et al., 2011). 

H8 : Social self-image expression berpengaruh positif terhadap ntent to purchase item virtual 

Social Relationship Support berpengaruh terhadap Intent to Purchase Item Virtual 

Individu yang membuat homepages yang ekstrinsik dapat mempertahankan hubungan yang sudah 
ada sebelumnya. Dengan menghiasi homepages dengan item virtual yang menarik dapat memikat 
lebih banyak pengunjung ke homepages mereka, seperti teman dan orang asing. Dengan lebih 
banyak yang mengunjungi homepages mereka, hanya dibutuhkan sedikit usaha bagi pemilik untuk 
mengikuti social relationship ini (Walker, 2003). Oleh karena itu, item virtual diyakini berguna untuk 
social relationship dan nilai ini dapat menyebabkan motivasi anggota untuk membelinya. 

H9 : Social relationship support berpengaruh positif terhadap intent to purchase item virtual 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai akun 
pada games Mobile Legends. sedangkan sampel adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih 
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untuk berpartisipasi dalam penelitian (Malhotra, 2010), sehingga yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dari sebagian masyarakat Indonesia di kota-kota besar yang mempunyai akun games Mobile 
Legends. 

Secara umum, teknik sampling dan probability sampling. Nonprobabality sampling adalah teknik 
sampling yang tidak menggunakan prosedur pemilihan peluang melainkan mengandalkan judgment 
pribadi peneliti, sedangkan probability sampling adalah prosedur sampling yang didalamnya setiap 
elemen populasi mempunyai kesempatan peluang tetap untuk terpilih menjadi sampel (Malhotra, 
2010). Dengan demikian, sesuai dengan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan 
metode nonprobability sampling dengan menggunakan teknik convenience sampling.  

Teknik convenience sampling merupakan sampling yang paling murah dana paling sedikit 
menghabiskan waktu dibandingkan seluruh teknik sampling (Malhotra, 2010).Penelitian ini 
menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk mengetahui jumlah sampel. (Hair, 2010) 
berpendapat bahwa ukuran sampel tergantung pada jumla indikator dan dikali 5. jumlah dalam 
penelitian ini adalah minimal 210 dikarenakan penelitian ini memiliki 42 indikator. 

Model Penelitian 
Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu model penelitian 

yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh (Ho & Wu, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Model Penelitian 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Uji Validitas dan Reabilitas (Pre-test) 
 
 Uji Validitas (Pre-test) 
 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data responden sebanyak 30 
responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s 
Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, Total Variance Explained dan Factor Loading of Component 
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Matrix. Saat melakukan perhitungan, software yang di gunakan untuk melakukan analisis ini adalah 
SPSS 21. Berikut adalah table analisis hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
 

Tabel 2 
Hasi Uji Validitas Pre-Test 

Variabel Laten  Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading 
Kriteria  

Nilai yang Diisyaratkan  > 0.5  < 0.05  > 0.5  ≥ 0.7  

Satisfaction With the 

Game 

SG1 

0.821 
0.000 

 

0.082 0.942 Valid 

SG2 0.733 0.971 Valid 

SG3 0.857 0.940 Valid 

SG4 0.947 0.891 Valid 

Identification With the 

Character 

IC1 

0.815 
0.000 

 

0.832 0.920 Valid 

IC2 0.833 0.957 Valid 

IC3 0.785 0.946 Valid 

IC4 0.813 0.960 Valid 

Character Competency 

CC1 

0.709 
0.000 

 

0.663 0.958 Valid 

CC2 0.641 0.968 Valid 

CC3 0.910 0.895 Valid 

Price Utility 

PU1 

0.800 
0.000 

 

0.796 0.951 Valid 

PU2 0.831 0.959 Valid 

PU3 0.906 0.614 Valid 

PU4 0.748 0.960 Valid 

Functional Quality 

FQ1 

0.674 
0.000 

 

0.688 0.869 Valid 

FQ2 0.635 0.676 Valid 

FQ3 0.734 0.853 Valid 

FQ4 0.630 0.836 Valid 

Social Self-Image 

Expression 

SS1 

0.790 
0.000 

 

0.761 0.731 Valid 

SS2 0.891 0.840 Valid 

SS3 0.827 0.758 Valid 

SS4 0.717 0.960 Valid 
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Tabel 4.1 menjelaskan hasil Uji Validitas, semua alat ukut yaitu satisfaction with the game, 

identification with the character, character competency, price utility, functional quality, social self-
image expression, social relationship support, aesthetics, platfullness, intent to purchase item virtual. 
Semua alat ukur memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid serta 
memenuhi standar factor loading. 
 
Uji Reliabilitas (Pre-test) 
 Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat ukur pada 
kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari cronbach’s alpha ≥ 0.60, jika melewati 
batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliable, konsisten dan relevan terhadap variable 
(Malhotra, 2010). Berikut adalah table analisis hasil Uji Reliabilitas (pre-test): 
 
 
 
 

SS5 0.745 0.824 Valid 

SS6 0.877 0.756 Valid 

Social Relationship 

Support 

SR1 

0.824 
0.000 

 

0.908 0.891 Valid 

SR2 0.922 0.908 Valid 

SR3 0.773 0.941 Valid 

SR4 0.745 0.961 Valid 

Aesthetics 

A1 

0.647 
0.000 

 

0.857 0.633 Valid 

A2 0.601 0.823 Valid 

A3 0.720 0.747 Valid 

A4 0.594 0.918 Valid 

Playfulness 

P1 

0.875 
0.000 

 

0.905 0.832 Valid 

P2 0.882 0.922 Valid 

P3 0.864 0.889 Valid 

P4 0.971 0.534 Valid 

P5 0.869 0.911 Valid 

P6 0.833 0.893 Valid 

Intent to Purchase Item 

Virtual 

PI1 

0.651 0.000 

0.594 0.955 Valid 

PI2 0.624 0.925 Valid 

PI3 0.827 0.823 Valid 
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Tabel 3 
Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Satisfaction With the Game 0.951 Reliabel 

Identification With the 

Character 
0.960 Reliabel 

Character Competency 0.933 Reliabel 

Price Ulitity 0.905 Reliabel 

Functional Quality 0.813 Reliabel 

Social Self-Image Expression 0.894 Reliabel 

Social Relationship Support 0.944 Reliabel 

Aesthetics 0.750 Reliabel 

Playfulness 0.891 Reliabel 

Intent to Purchase Item 

Virtual 
0.833 Reliabel 

             Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, 2018. 
 

Tabel 3 menjelaskan hasil dari Uji Reliabilitas (pre-test) bahwa semua alat ukur pada 
penelitian yaitu, satisfaction with the game, identification with the character, character competency, 
price utility, functional quality, social self-image expression, social relationship support, aesthetics, 
platfullness, intent to purchase item virtual yang melebihi Standar Cronbach’s Alpha diatas 0.60 
sampai 0.70. Hasil tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden akan 
memberikan hasil yang konsisten. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat antara 
variabel endogen dengan eksogen. Pengujian hipotesis cara yang dilakukan adalah mengetahui 
signifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada didalam model keseluruhan. 
Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti 
signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukan hasil negatif dan nilai p > 0.05 
maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut adalah tabel analisis 
hasil data dari model keseluruhan. 

Tabel 4  

Output Regression 

Hipotesis Estimate C.R P Kesimpulan 

P       PI    1.256 20.699 *** H9 didukung oleh data 
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SS    PI  0.352 8.408 *** H6 didukung oleh data 

SG           PI 0.245 5.645 *** H1 didukung oleh data 

PU    PI 0.185 6.131 *** H4 didukung oleh data 

CC      PI 0.177 5.874 *** H3 didukung oleh data 

IC      PI - 0.071 - 2.431 0.15 
H2 tidak didukung oleh 

data 

SR      PI - 0.046 - 1.549 0.121 
H7 tidak didukung oleh 

data 

A         PI - 0.900 - 16.614 *** 
H8 tidak didukung oleh 

data 

FQ         PI - 0.210 - 5.001 *** 
H5 tidak didukung oleh 

data 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, 2018. 

Berdasarkan tabel 4 analisis setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Playfulness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual, 
karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 1.256, nilai Critical Ratio sebesar 20.699 dan 
nilai p dari hipotesis yaitu *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya menandakan 
bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah positif dan di jurnal acuan 
menunjukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Playfulness berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan didukung oleh data. 

2. Social Self-Image Expression memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to 
Purchase Item Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 0.352, nilai Critical 
Ratio sebesar 8.408 dan nilai p dari hipotesis yaitu *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih 
tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah positif dan 
di jurnal acuan menunjukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Social 
Self-Image Expression berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item 
Virtual dan didukung oleh data. 

3. Satisfaction With the Game memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to 
Purchase Item Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu sebesar 0.245, nilai 
Critical Ratio 5.645 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai p < 0.05, lebih 
tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah positif dan 
di jurnal acuan menunjukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis 
Satisfaction With the Character berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase 
Item Virtual dan didukung oleh data. 

4. Price Utility memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual, 
karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 0.185, nilai Critical Ratio sebesar 6.131 dan 
nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** 
menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah positif dan di jurnal 
acuan menunjukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Price Utility 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan didukung oleh 
data. 
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5. Character Competition memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase 
Item Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar 0.177, nilai Critical Ratio sebesar 
5.874 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya 
*** menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah positif dan di jurnal 
acuan menunjukan hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Character 
Competition berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan 
didukung oleh data. 

6. Identification With the Character tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Intent to 
Purchase Item Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil negatif yaitu sebesar - 0.071 , 
nilai Critical Ratio - 2.431 dan nilai p dari hipotesis sebesar 0.15 yang berarti nilai p > 0.05. 
Hasil estimate adalah negatif tetapi di jurnal hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa 
hipotesis Identification With the Character berpengaruh negatif terhadap Intent to Purchase 
Item Virtual dan tidak didukung oleh data. 

7. Social Relationship Support tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Intent to 
Purchase Item Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar – 0.046, nilai Critical 
Ratio sebesar – 1.549 dan nilai p dari hipotesis yaitu 0.121 yang berarti nilai p > 0.05. Hasil 
estimate adalah negatif tetapi di jurnal hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis 
Social Relationship Support berpengaruh negatif terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan 
tidak didukung oleh data. 

8. Aesthetics memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual, 
karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar – 0.900, nilai Critical Ratio sebesar - 16.614 
dan nilai p dari hipotesis yaitu *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** 
menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah negatif tetapi di jurnal 
hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Aesthetics berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan tidak didukung oleh data. 

9. Functional Quality  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item 
Virtual, karena nilai estimasi menunjukan hasil sebesar – 0.210, nilai Critical Ratio sebesar – 
5.001 dan nilai p dari hipotesis yaitu *** yang berarti nilai dari p < 0.05, lebih tepatnya *** 
menandakan bahwa hasil menunjukan < 0.001. Hasil estimate adalah negatif tetapi di jurnal 
hasil positif. Hasil tersebut menunjukan bahwa hipotesis Functional Quality berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap Intent to Purchase Item Virtual dan tidak didukung oleh data. 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satisfaction with the game, 
identification with the character, character competency, price utility, functional quality, social self-
image expression, social relationship support, aesthetics, dan playfulness pada intent to purchase 
item virtual. Penelitian ini penulis mencoba memberikan analisis tambahan sebagai implikasi 
manajerial yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang games Mobile Legends. Implikasi berdasarkan 
hasil variabel paling berpengaruh terhadap intent to purchase item virtual. Hasil yang paling 
berpengaruh yaitu Playfulness, Social Self-Image Expression, Satisfaction With the Game, Price 
Utility, dan Character Competency. Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial 
untuk para pemasar adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel playfulness dikarenakan paling memiliki pengaruh 
positif terhadap intent to purchase item virtual. Responden dominan masih muda dan mereka memiliki 
keingintahuan yang sangat tinggi. Melihat orang menggunakan skin legends dapat meningkatkan 
keingintahuan gamers. Skin legends dalam games mobile legends membuat gamers menikmati dan 
tertarik lebih dalam terhadap games mobile legends. 
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2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel social self-image expression memiliki pengaruh 
positif terhadap intent to purchase item virtual. Mobile legends tidak seperti genre role-playing games 
yang menunjukan hero di dalam games tersebut memiliki aura yang berbeda jika membeli item virtual. 
sehingga developer mobile legends harus lebih meningkatkan kualiatas dari skin legends tersebut, 
sehingga para gamers dapat menunjukan ekspresi yang lebih kepada orang lain. 

3. Variabel yang akan dibahas adalah variable satisfaction with the game memiliki pengaruh positif 
terhadap intent to purchase item virtual. Memainkan games mobile legends bukanlah suatu hal yang 
bijak, melainkan suatu games dimainkan untuk mengisi waktu luang dan menghibur diri saja, bukan 
sesuatu yang sangat penting dilakukan. 

4. Variabel yang akan dibahas adalah price utility memiliki pengaruh positif terhadap intent to 
purchase item virtual. Konsumen skin legends paling banyak berumur 21-23 tahun sehingga belum 
memiliki pendapatan sendiri, sehingga kedepan harga skin legends bisa diturunkan agar lebih banyak 
penggunanya. 

5. Variabel yang akan dibahas adalah variable character competency memiliki pengaruh positif 
terhadap intent to purchase item virtual. Jika menggunakan skin legends dalam games mobile 
legends, tidak ada bentuk penambahan poin, exp, dan kekuatan karakter sehingga kedepan pihak 
developer dapat menambahkan poin, exp, dan kekuatan yang cukup signifikan jika menggunakan skin 
legends, karena selama ini poin dan penambahan exp mendapatkan tinggi jika kontribusi permainan 
dalam match sangat baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh satisfaction with the game, 
identification with the character, character competency, price utility, functional quality, social self-
image expression, social relationship support, aesthetics, dan playfulness pada intent to purchase 
item virtual. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada penelitian ini menunjukan 5 
hipotesis yang terbukti berpengaruh positif, 2 hipotesis yang berpengaruh negatif, dan 2 hipotesis 
yang tidak berpengaruh signifikan atau tidak memiliki pengaruh. Dalam pengujian hipotesis, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel satisfaction with the game berpengaruh positif dan signifikan terhadap intent to 
purchase item virtual. 

2. Variable identification with the character tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intent to 
purchase item virtual. 

3. Variabel character competency berpengaruh positif dan signifikan terhadap intent to purchase 
item virtual. 

4. Variabel price utility berpengaruh positif  dan signifikan terhadap intent to purchase item virtual. 

5. Variabel functional quality berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intent to purchase item 
virtual. 

6. Variable social self-image expression berengaruh positif dan signifikan terhadap intent to 
purchase item virtual. 

7. Variable social relationship support tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intent to 
purchase item virtual. 
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8. Variable aesthetics berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intent to purchase item virtual. 

9. Variable playfulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap intent to purchase item virtual. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan 
saran dan memiliki keterbatasan untuk developer games mobile legends Moonton dan penelitian 
dimasa yang akan datang. Oleh karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada 
developer sebagai berikut: 

1. Responden dominan masih muda dan mereka memiliki keingintahuan yang sangat tinggi. 
Melihat orang menggunakan skin legends dapat meningkatkan keingintahuan gamers. 

2. Mobile legends tidak seperti genre role-playing games yang menunjukan hero di dalam games 
tersebut memiliki aura yang berbeda jika membeli item virtual. sehingga developer mobile legends 
harus lebih meningkatkan kualiatas dari skin legends tersebut, sehingga para gamers dapat 
menunjukan ekspresi yang lebih kepada orang lain. 

3. Variabel yang akan dibahas adalah variable satisfaction with the game memiliki pengaruh positif 
terhadap intent to purchase item virtual. Memainkan games mobile legends bukanlah suatu hal yang 
bijak, melainkan suatu games dimainkan untuk mengisi waktu luang dan menghibur diri saja, bukan 
sesuatu yang sangat penting dilakukan. 

4. Konsumen skin legends paling banyak berumur 21-23 tahun sehingga belum memiliki 
pendapatan sendiri, sehingga kedepan harga skin legends bisa diturunkan agar lebih banyak 
penggunanya. 

5. Jika menggunakan skin legends dalam games mobile legends, tidak ada bentuk penambahan 
poin, exp, dan kekuatan karakter sehingga kedepan pihak developer dapat menambahkan poin, exp, 
dan kekuatan yang cukup signifikan jika menggunakan skin legends, karena selama ini poin dan 
penambahan exp mendapatkan tinggi jika kontribusi permainan dalam match sangat baik. 

 

SARAN 

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi untuk responden dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan 
Bekasi saja. Hal ini mungkin membatasi generalisasi yang dapat dilakukan untuk industri games, 
penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah atau memperkecil cakupan 
wilayah. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya meneliti purchase intention skin legends saja. 
Penelitian kedepan dapat meneliti pengaruh adanya hero baru terhadap purchase intention dalam 
games mobile legends. 

3. Menghapus variabel yang tidak terkait jika penelitian berikutnya masih dengan genre action 
games, dan menambahkan jika variabel tersebut masuk terhadap objek penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan penelitian intent to purchase item virtual dimasa yang akan 
datang dapat mengukur, menganalisa, dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan 
bermanfaat. 
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