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ABSTRAK 

 

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami niat konsumen terhadap 

pembelian virtual item berdasarkan teori nilai konsumsi yang dimodifikasi. Peneliti 

menemukan bahwa kesenangan tentang game, identifikasi karakter, kompetensi 

karakter, otoritas visual, dan nilai moneter sesuai untuk menggambarkan bagaimana 

pengguna game online melihat nilai item game.  

Untuk menunjukkan validitas dari konstruk baru, peneliti menggunakan 

structural equation modeling (SEM) untuk mengevaluasi kekuatan antarhubungan 

penelitian dan mengujinya menggunakan hasil 135 kuesioner yang valid. Penelitian ini 

terbatas pada satu game online yaitu game Players Unknown Battlegrounds saja. 

Penelitian kedepannya agar dapat meneliti game online yang memiliki genre 

berbeda dari game online seperti Players Unknown Battlegrounds dan menambahkan 

cakupan wilayah untuk responden. Temuan ini akan berguna bagi para pengembang 

game online untuk merancang strategi penjualan virtual item di dalam game online. 

 

Kata Kunci: Game Online, Game item, Consumption Value, Character 

Identification, Purchase Intention 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to understand consumers' intention to purchase 

virtual items based on a modified theory consumption value. Researchers found that 

satisfaction about games, character identification, character competence, visual 

authority, and monetary value were appropriate to describe how online game users see 

the value of game items.  

To show the validity of the new construct, researchers used structural equation 

modeling (SEM) to evaluate the strengths of interrelationships and test it using the 

results of 135 valid questionnaires. This research is limited to one online game, the 

Players Unknown Battlegrounds game only.  

Future research will be able to research online games that have different 

genres of online games such as the Players Unknown Battlegrounds and add area 

coverage to respondents. This finding will be useful for online game developers to 

design virtual item sales strategies in online games. 

 

Key words: Game Online, Game item, Consumption Value, Character Identification, 

Purchase Intention 

 

 

  

Analisis faktor yang Mempengaruhi..., Jauhar Khalis, Ma.-Ibs, 2018



 

  Indonesia Banking School 1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet telah menjadi bagian dari kehidupan. Orang menggunakan internet 

untuk komunikasi, interaksi sosial, transaksi bisnis, dan hiburan (C.-H. Ho & Wu, 

2012). Karena tren ini, pasar game online telah berkembang secara dramatis dalam 

beberapa tahun terakhir baik dari segi ukuran pasar dan jumlah pemain game. Karena 

ukuran pasar meningkat pesat, model bisnis berada di bawah tekanan untuk mewakili 

preferensi perubahan pemain (Park & Lee, 2011). Internet telah menjadi komponen 

penting dari kegiatan sehari-hari kita, dan digunakan untuk hal-hal seperti transaksi 

perbankan, hiburan, dan perdagangan bisnis. Karena tren ini, pasar game online telah 

berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir baik dari segi ukuran pasar 

dan jumlah pemain game. Pasar game online global diperkirakan akan melampaui 

$24,8 miliar pada 2013. Karena ukuran pasar meningkat pesat, model bisnis berada di 

bawah tekanan untuk mewakili preferensi perubahan pemain (Park & Lee, 2011). 

Pada umumnya internet di gunakan untuk komunikasi, interaksi sosial, 

transaksi bisnis, dan hiburan. Karena perkembangan internet, game komputer telah 

berubah menjadi game online. The Market Intelligence & Consulting Institute 

menganalisis perilaku pengguna Internet di Taiwan. Mereka menemukan bahwa 60,1% 

pengguna internet menggunakan internet untuk menonton video online, 58% 
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pengguna internet memainkan game online. Hasilnya menunjukkan pentingnya 

industri game online (C.-H. Ho & Wu, 2012). Dengan adanya smartphone 

memungkinkan layanan pembayaran digital menjadi semakin populer di seluruh dunia, 

ruang lingkup tradisional pasar pembayaran konsumen berubah lebih cepat dari 

sebelumnya. Infografis dari Newzoo dan CyberSource menawarkan wawasan tentang 

bagaimana game dan milenium mendorong perubahan ini di banyak negara di seluruh 

dunia, dan apa yang dapat dilakukan pedagang untuk melibatkan dan mempertahankan 

pelangganyang berharga dan aktif di bidang ini (Newzoo, 2017). 

Terjadinya kontribusi tahunan industri video game Produk Domestik Bruto ke 

Inggris pada tahun 2008 dan 2011 hingga 2017. Pada tahun 2017, industri game 

menyumbang lebih dari 1,5 miliar poundsterling Inggris ke PDB berdasarkan data dari 

statisca.com (Statista, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kontribusi industri video game dari tahun 2008 hingga 2017 

Sumber: (Statista, 2018) 
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Nilai industri game dalam negeri sudah lebih dari Rp 8 triliun rupiah di akhir 

2016. Nilai ini melesat dari tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 2,5 triliun rupiah 

berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bekraft (Tribunnews.com, 2017). 

Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (BEkRAF), Hari Sungkari mengatakan 

Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2015 sebesar Rp 700 triliun. 

Dari angka tersebut, 1 persennya merupakan kontribusi dari aplikasi dan games. 

Kendati kontribusi games dan aplikasi masih kecil, namun market size untuk game 

sendiri terus meningkat tiap tahunnya. Market size industri games di Indonesia, tahun 

2014 USD 181 juta dan pada tahun 2015 USD 321 juta (Smartbisnis.co.id, 2017). 

Menurut data yang dilansir dari Newzoo, pada tahun 2017 akan ada 43,7 juta game di 

Indonesia, yang menghabiskan total $880 juta. Hal tersebut menjadikan Indonesia 

berada pada urutan ke-16 di seluruh dunia dalam hal pendapatan permainan (Newzoo, 

2017). 

Gambar 1. 2 Data Newzoo 2017 
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Investor melihat pengembang game Indonesia saat ini termasuk paling maju di 

Asia Tenggara. Sehingga banyak sekali investor masuk ke Indonesia terutama setahun 

terakhir ini. Setiap tahun sekitar 100 game baru dilahirkan oleh para pengembang 

game. Dikarenakan pertumbuhan industri game yang terus melejit setiap tahunnya, hal 

tersebut menjadi kabar yang menggiurkan bagi para pelaku industri khususnya game. 

Investor asingpun kini banyak yang melirik industri ini, berdasarkan Ketua Asosiasi 

Game Indonesia (AGI) Andi Suryanto (Indonesia, 2015). 

Gambar 1. 3 Mobile Activities Indonesia 2018 

Sumber: (hootsuite.com, 2018) 

Konsumen tidak hanya menggunakan telepon genggam untuk menerima 

panggilan atau berkirim pesan saja, namun juga digunakan untuk bermain game, seperti 

yang di gambarkan pada gambar 1.3 sekitar 37% konsumen bermain game di telepon 

genggamnya yang diilansir dari laman hootsuite.com (hootsuite.com, 2018).Game 
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online memiliki beberapa fitur yang menarik banyak pemain. Pengguna dapat 

membangun organisasi virtual mereka sendiri dan membuat faksi, organisasi, dan tim 

individu berdasarkan keyakinan, sasaran, preferensi atau faktor lain yang dibagikan 

(Shao-kang Lo, Wang, & Fang, 2005). Ada berbagai macam tipe dari game itu sendiri. 

Game diklasifikasikan menjadi Action, Adventure, Driving, Fighting, Children 

Educational, MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), RPG 

(Role Playing Game), Simulation Strategy, Sports yang masing-masing memiliki fitur 

khas tersendiri (Davis & Lang, 2012). Dikemukakan bahwa alasan orang-orang untuk 

memainkan game online adalah untuk menambah teman, menghabiskan waktu luang 

dan mencoba hal baru yang menantang. Akan tetapi hal paling mendasar adalah untuk 

kesenangan atau hiburan (Wu, Li, & Rao, 2008). 

Game online sekarang ini dikenal dengan adanya virtual ekonomi, yaitu 

keadaan dimana pemain melakukan transaksi jual beli virtual itemseperti senjata 

virtual dan pakaian pada permainan dalam game online menggunakan uang sungguhan. 

Virtual ekonomi sekarang sudah menjadi model bisnis dalam industry video game. 

Virtual item tak lagi hanya berguna dalam permainan tetapi juga menjadi aset yang 

menjanjikan untuk diperjualbelikan sesama pemain (A. Ho, 2014). Hasil analisis dari 

kuisioner terhadap 111 responden dari Asia, Eropa, USA, Australia, Amerika Utara, 

Amerika Latin dan Selandia Baru di mana 101 diantaranya mengaku pernah melakukan 

pembelian virtual item game online sehingga merupakan responden valid dan 10 

lainnya mengaku belum pernah melakukan pembelian sama sekali selama bermain 

(Kaburuan, Chen, & Jeng, 2009). 
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Sebanyak 90.1% dari responden yang mengaku telah melakukan pembelian 

virtual item dalam game online, dijelaskan paling banyak melakukan pembelian virtual 

item dalam game online adalah wanita berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia 40-

50 tahun, mahasiswa berdasarkan edukasi, pemain baru dalam bermain game online, 

dan 20-30 jam waktu bermain tiap minggunya. Dituturkan bahwa kompetensi karakter 

dalam game merupakan suatu hal yang dibutuhkan pemain untuk dapat melancarkan 

dan memudahkan penyelesaian fitur misi quest dalam game. Pemain dengan 

kompetensi karakter yang rendah akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan fitur 

quest misi dalam game, dan tentunya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi 

karakternya. Kompetensi karakter sendiri dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dengan 

penggunaan virtual item, sehingga kompetensi karakter akan mempengaruhi intensi 

pembelian virtual item (Park & Lee, 2011).  

Game Enjoyment adalah pemain senang menyaksikan hasil tindakan yang 

mereka lakukan, dan kesenangan mereka menurun jika pengalaman keahlian ini 

terbatas (Klimmt, Hartmann, & Frey, 2007). Dengan adanya item game, para gamers 

membeli item game untuk meningkatkan kesenangan yang terkait dengan bermain 

game (Park & Lee, 2011). Visual Authority Value, di mana gamers membeli item game 

untuk menghiasi karakter mereka, karena item game langka, atau untuk meningkatkan 

status mereka dalam konteks sosial game. Monetary Value adalah nilai uang, di mana 

pengguna game membeli item game karena harganya efektif dan dengan harga 

terjangkau (Park & Lee, 2011).  
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Di definisikan identifikasi harapan sebagai keinginan untuk menjadi seperti 

atau bertindak seperti karakter diamati di media. Selain itu, Hoffner dan Buchaman 

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. Selanjutnya, identifikasi dapat 

ditingkatkan melalui beberapa mekanisme, termasuk naratif, kesamaan, durasi 

paparan, dan realisme sosial. Kepuasan game online adalah fungsi dari tiga anteseden 

yang beroperasi dalam situasi dan membantu menjelaskan pengaruh anteseden pada 

kesetiaan online (Park & Lee, 2011).  

Hipotesis yang telah diuji menggunakan kuisioner terhadap 253 pemain game 

online, mengindikasikan bahwa latar cerita, grafik visual, dan proses pengontrolan 

karakter berpengaruh besar pada kesenangan serta kepuasan pemain dan juga 

mempengaruhi intensi pembelian virtual item dalam game online oleh pemain (Wu et 

al., 2008). Bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang mempengaruhi intensi 

pembelian, semakin puas seorang pelanggan akan semakin meningkat intensi 

pembeliannya, dan sebaliknya, dengan kepuasan yang dirasakan, pemain tentu akan 

merasakan adanya kecanduan terhadap game online tersebut, totalitas juga akan 

dilakukan untuk menambah kepuasannya terhadap game online, salah satu caranya 

dengan membeli virtual item (C.-H. Ho & Wu, 2012).  

Penelitian yang dilakukan Bong-Won Park dan Ku Chang Lee dalam 

“Exploring the Value of Purchasing Online Game Items” tahun 2011, dari 384 

responden menjelaskan bahwa kesenangan bermain, authority visual, dan identifikasi 
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karakter pas untuk mendeskripsikan bagaimana pemain game online menilai virtual 

item dan memengaruhi mereka untuk membelinya (Park & Lee, 2011). Juga penelitian 

oleh Emil R., Chien- Hsu dan Tay-Sheng dalam “Identifying User’s Behavior on 

Purchasing Virtual Items” tahun 2011, meneliti sejumlah 111 responden dan 

menghasilkan kontrol perilaku yang sangat memengaruhi intensi pembelian virtual 

item, para pemain membeli item untuk membentuk dan memodifikasi karakter mereka 

dalam game semaksimal mungkin agar dapat meningkatkan kompetensi karakter dan 

menikmati kesenangan bermain game (Kaburuan et al., 2009). Lalu penelitian Ting-

Yun Wu dan Cheng- Hsun Ho’ dalam “Factors Affecting Intent to Purchase Virtual 

Goods in Online Game” tahun 2012, meneliti dengan sampling sejumlah 523 pengguna 

game online (C.-H. Ho & Wu, 2012). Hasil penelitian menghasilkan bahwa kepuasan 

dalam game dan teori konsumsi memengaruhi intensi pembelian item pada game 

online, semakin puasnya pengguna dalam memainkan game online maka semakin 

tinggi pula intensi pembelian virtual itemnya. Melihat hasil penelitian-penelitian 

tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi karakter, otoritas 

visual, nilai enjoy, nilai uang, identifikasi karakter dan kepuasan game dapat 

mempengaruhi intensi pembelian virtual item. Peneliti ingin berkontribusi untuk 

penelitian-penelitian yang telah disebutkan dengan ikut meneliti intensi pembelian 

virtual item pada salah satu jenis game online yang sedang populer pada tahun 2018 

ini, yaitu PUBG (Player Unknown Battleground). 

Berdasarkan hasil studi yang telah dikemukakan maka dapat dijelaskan 

research gap anteseden intensi pembelian merujuk pada hasil dari satisfaction about 
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game terhadap game item purchase intention positif namun tidak signifikan (Park & 

Lee, 2011), dan hasil lain mengatakan bahwa satisfaction about game terhadap game 

item purchase intention positif dan signifikan (C.-H. Ho & Wu, 2012). maka dari itu 

peneliti melakukan penelitian kembali untuk menguji kembali pada konteks yang 

berbeda. 

Mencermati adanya kesenjangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang transaksi jual beli virtual item dalam game online dengan menggunakan 

uang riil, maka penulis memilih judul: “ANALISIS FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI NIAT BELI VIRTUAL ITEM: PENELITIAN PADA GAME 

PLAYERS UNKNOWN BATTLEGROUNDS” 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian kali ini merupakan hasil model replikasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh (Park & Lee, 2011) yang berjudul Exploring the Value of Purchasing 

Online Game Item. Penelitian sebelumnya menganalisa Game Item Purchase Intention 

pada game free-to-play. Peneliti merasa penting untuk melanjutkan penelitian 

terdahulu dikarenakan penelitian terdahulu baru secara terbatas meneliti dalam konteks 

game free-to-play secara umum yang dilakukan di Korea Selatan, penelitian 

sebelumnya tidak spesifik dalam memberikan objek tipe game. Disini peneliti 

mengambil objek game yang lebih spesifik yaitu PUBG yang bergenre shooting game 

battle royale, yang berada di urutan 7 dari 20 besar game online di dunia. 

Penelitian ini berfokus pada pembelian virtual item yang dilakukan oleh pemain 

Players Unknown Battlegrounds (PUBG), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa pengaruhnya para pemain PUBG pada pembelian virtual item dalam game, 

seperti yang kita ketahui di era sekarang game Players Unknown Battlegrounds yang 

di terbitkan oleh PUBG corporation mejadi salah satu permainan yang di gemari oleh 

semua kalangan di indonesia , karena bergenre shooting game battle royale, PUBG 

merupakan game online yang sudah tidak asing lagi di kalangan gamer Indonesia. 

Permainan ini adalah sebuah permainan battle royale. yang terbit pada Maret 2017 

(Newzoo, 2017). Mekanisme PUBG yaitu pemain akan bermain dengan 100 pemain di 

pulau terpencil untuk mencari satu orang pemenang yang memiliki strategi permainan 

dengan kemampuan tembak-menembak yang baik. Pemain akan memasuki 

pertempuran terakhir di mana mereka mencoba untuk menemukan senjata, kendaraan, 
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dan perlengkapan dalam medan pertempuran, kaya akan grafis dan taktik yang pada 

akhirnya pemain di bawa ke zona bermain yang lebih kecil sehingga mereka terlibat 

dalam pertarungan menegangkan hingga menemukan satu orang pemenang 

(Playbattlegrounds, 2017). PUBG sendiri merupakan permainan yang terisinpirasi dari 

film Jepang yang berjudul battle royale (Polygon, 2017) Players Unknown 

Battleground juga memegang peringkat 1 dari 20 besar game online di dunia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 

Peringkat 20 besar 

Game Online di 

dunia bulan 

Agustus 2017 

Sumber : (Newzoo, 2017) 

Adapun variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah Game Enjoyment, 

Character Competency, Visual Authority, Monetary Value, Character Identification, 

dan Satisfaction about game terhadap Game Item Purchase Intention. Agar 

pembahasan masalah lebih terarah, peneliti melakukan pembatasan terhadap 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini dibatasi 

oleh pada satu game online saja yaitu PUBG danbentuk pembelian di sini hanya 
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meliputi pembelian virtual item dalam game online dari pemain lain, yang 

menggunakan uang tunai. 

1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh Game Enjoyment Value terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

2. Bagaimanakah pengaruh Character Competency Value terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

3. Bagaimanakah pengaruh Visual Authority Value terhadap Game Item Purchase 

Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

4. Bagaimanakah pengaruh Monetary Value terhadap Game Item Purchase 

Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

5. Bagaimanakah pengaruh Character Identification terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

6. Bagaimanakah pengaruh Satisfaction About Game terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Game Enjoyment Value terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Character Competency Value terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Visual Authority Value terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Monetary Value terhadap Game Item Purchase 

Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

5. Untuk mengetahui pengaruh Character Identification terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

6. Untuk mengetahui pengaruh Satisfaction About Game terhadap Game Item 

Purchase Intention pada permainan Players Unknown Battlegrounds? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 2 yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi khususnya untuk jurusan 

manajemen tentang online game marketing dandapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya.   

  1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Pihak Akademis mengetahui hal apa saja yang dapat mempengaruhi 

intensi pembelian item dalam game online dan diharapkan dapat menjadi 

bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang 
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manajemen, khususnya bidang manajemen pemasaran.  

2. Bagi Peneliti penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai manajemen pemasaran khususnya yang menyangkut online game 

marketing. 

3. Bagi Pihak Lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai intensi pembelian dalam online 

game marketing. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka 

konseptual, dan model penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, 

variabel dan operasionalisasi variabel, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik 

pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, profil responden, analisis dan 

pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, 

saran bagi peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Marketing 

Marketing adalah mengidentifikasi dan mempertemukan manusia dan kebutuhan 

sosial. Jika menggunakan definisi singkat yaitu mempertemukan kebutuhan secara 

menguntungkan (Kotler & Keller, 2009). Kotler dan Keller mendefinisikan marketing 

sebagai alat atau instrumen untuk mencari tau kebutuhan manusia pada saat ini dan 

mempertemukan keduanya. American Marketing Association mendefinisikan 

marketing pada Kotler & Keller (2009) adalah sebuah aktivitas, pengaturan dari 

institusi, proses pembuatan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar 

penawaran yang mempunyai nilai pada konsumen, klien, partner, dan komunitas luas. 

Maksud dari definisi tersebut, kegiatan marketing tak hanya mengidentifikasi dan 

mempertemukan tetapi adalah sebuah aktivitas perancangan dan mengkomunikasikan 

kebutuhan konsumen kepada produsen sehingga akan terjadi suatu penawaran tukar 

menukar. 

Menurut Kotler & Keller (2009) terdapat suatu realita-realita baru yang merubah 

sistem pemasaran yang ada dan mereka menyebutnya Major Societal Forces. Hal 

tersebut membuka suatu peluang, tantangan, dan perilaku baru. 12 kunci tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Teknologi jaringan informasi, terdapat revolusi digital yang membuat era 

informasi yang menjanjikan untuk mengarah kepada level produksi yang 

akurat, target komunikasi yang lebih, dan harga yang relevan.   

2. Globalisasi, banyak perkembangan teknologi yang sudah maju dalam bidang 

transportasi, pengiriman, dan komunikasi membuat banyak memberikan 

kemudahan untuk perusahaan masuk ke dalam pasar.   

3. Deregulasi, banyak negara mengurangi peraturan di industri untuk menciptakan 

peluang yang lebih dan meningkatkan persaingan pasar.   

4. Privatisasi, banyak negara mengubah kepemilikan perusahaannya dari 

perusahaan publik menjadi kepemilikan dan manajemen pribadi.   

5. Kompetisi yang meningkat, Kompetisi yang ketat diantara komoditi domestik 

dan internasional menyebabkan biaya pemasaran yang tinggi dan mengecilkan 

profit margin.   

6. Konvergensi industri, batas dari industri semakin menghilang seiring dengan 

perusahaan melihat suatu kesempatan baru pada titik temu dua atau lebih jenis 

industri.   

7. Transformasi ritel, store-based retail saat ini mempunyai pesaing baru seperti 

e-commerce, home shopping tv, majalah, koran, dan lain-lain.   

8. Disintermediasi, perusahaan dot com seperti Yahoo, AOL, Amazon, eBay 

menciptakan suatu disintermediasi pada pengiriman produk dan jasa dengan 

mengintervensi arus saluran distribusi komoditas.  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9. Kekuatan membeli konsumen, dikarenakan suatu perkembangan teknologi 

seperti internet kekuatan pembelian konsumen semakin meningkat. Konsumen 

bisa melakukan penggalian informasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dan 

membandingkan harga suatu produk dengan produk lain, mencari produk 

diskon dan mengetahui uang yang mereka hematkan. 

10. Informasi konsumen, konsumen bisa mengakses hampir ke semua informasi 

yang ada dimulai dari buku, encyclopedia, kamus, informasi kesehatan, berita 

online dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Bahkan situs social media dapat 

memberikan informasi dengan cepat seperti facebook, twitter, pinterest, dan 

lain-lain. 

11. Partisipasi konsumen, Konsumen menemukan cara untuk menyuarakan saran 

dan opini mereka dan mempengaruhi kerabat mereka. Perusahaan saat ini juga 

mengundang konsumen untuk berpartisipasi dalam mendesain dan bahkan 

penawaran pemasaran untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan koneksi 

mereka. Mereka bisa menyumbang ide yang mereka inginkan dari perusahaan 

tersebut.  

12. Ketahanan konsumen, saat ini konsumen merasa produk-produk yang ada di 

pasar tidak jauh berbeda satu sama lain. Akibatnya konsumen membeli produk 

berdasarkan harga dan kualitas yang diberikan. Studi oleh Yankelovich 

mengatakan konsumen tidak menyukai suatu produk yang di iklankan secara 

berlebihan di semua media. 
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2.1.2 Digital Marketing 

Pemasaran merupakan suatu aktivitas, rangkaian institusi, dan proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan pertukaran penawaran yang 

bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya (Gundlach & 

Wilkie, 2009). Pemasaran digital adalah sub cabang Pemasaran tradisional dan 

menggunakan saluran digital modern untuk penempatan produk, contohnya seperti 

musik yang dapat diunduh, dan terutama untuk berkomunikasi dengan pemangku 

kepentingan contohnya pelanggan dan investor tentang merek, produk, dan kemajuan 

bisnis (Royle & Laing, 2014). Menurut Smith (2007) dalam buku Wymbs (2011) 

halaman 94, Digital Marketing Institute (DMI) mengacu pada pemasaran digital 

sebagai penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi yang terintegrasi, 

terarah dan terukur yang membantu untuk mendapatkan dan mempertahankan 

pelanggan sambil membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka (Royle & 

Laing, 2014). Kedua definisi ini berguna, yang pertama karena menekankan 

pentingnya strategi yang mendukung pendekatan pemasaran, yaitu keterukuran dan 

integrasi, serta berfokus pada hubungan dan komunikasi. Definisi kedua berfungsi 

untuk mengingatkan kita bahwa serta cakupan strategi cerdas dan komunikasi yang 

sangat baik, setiap penggunaan pemasaran digital harus efektif dalam mempromosikan 

produk atau layanan (Royle & Laing, 2014). 
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2.1.3 Online Game 

Game online di definisikan sebagai permainan di mana banyak orang dapat 

berpartisipasi pada saat yang sama melalui jaringan komunikasi online. Game online 

memiliki karakteristik sebagai berikut, pertama, pemain dapat langsung berinteraksi 

dengan permainan melalui server. Kedua, pemain dapat menikmati berinteraksi satu 

sama lain melalui protokol komunikasi (kyung hoon Kim, Park, Yul, Il, & Chun, 2002). 

Game online adalah permainan yang ditambahkan ke sistem jaringan, yang 

memungkinkan banyak pengguna untuk bertemu di dunia virtual, interaksi di antara 

pengguna mungkin menjadi faktor penting yang mengarah ke pengalaman optimal 

(Choi & Kim, 2004). 

Game online dapat dikategorikan berdasarkan cara bermainnya ke dalam dua 

bagian, yaitu Personal Computer (PC) dan Net.Personal Computer yaitu dimainkan di 

satu komputer pribadi saja, meskipun melibatkan banyak pengguna. Permainan Net 

dapat dibagi lagi menjadi permainan web, permainan jaringan, dan game online 

interaktif (yaitu, game online multiplayer online MMORPG). Permainan web 

menggunakan situs web sebagai antarmuka, dan pengguna harus mendaftar untuk 

bermain, sementara permainan jaringan memungkinkan banyak pengguna untuk 

menggunakan PC mereka sendiri untuk berinteraksi melalui jaringan area lokal atau 

Internet, dan banyak di antaranya mirip permainan PC. Untuk bermain game jaringan, 

pengguna harus membeli dan menginstal perangkat lunak permainan, tetapi tidak 

membayar biaya lain di luar itu seperti koneksi Internet. Game online mengharuskan 

pengguna untuk masuk ke server permainan (M. G. Kim & Kim, 2010). 
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Sedangkan, game dapat dimainkan pada tiga jenis perangkat keras konsol, PC, 

dan perangkat portabel. Zynga, inc. menghasilkan game online dan menjual produk 

virtual kepada pemain yang menggunakan mata uang asli untuk membelinya di 

"fishville" misalnya, perusahaan berhasil menjual ikan virtual yang bernama 

anglerfish, tembus pandang, dan lainnya seharga $3 hingga $4. Beberapa pemain 

menghabiskan ribuan dolar per bulan untuk membangun gedung virtual di game city 

ville atau ayam imagine di Farmville (Strauss & Frost, 2014). 

Dalam game online, setiap pemain menjalankan tugas permainan melalui 

karakter yang mewakili dirinya sendiri. Meskipun penyedia layanan memberikan 

karakter permainan sebagai wajah yang tidak dapat dimodifikasi, pemain dapat 

mengubah pakaian dan aksesori yang didapat oleh karakter mereka selama 

pertandingan, dan kemudian karakter tersebut akan menunjukkan fitur luar yang 

berbeda. Beberapa peran memakai pakaian biasa dan memegang alat atau aksesori 

sederhana, sementara yang lain memiliki pakaian yang rumit, senjata yang kuat, dan 

harta berharga (Shao kang Lo, 2008). Sebenarnya, 'sistem perata' dalam game online 

adalah institusi obyektif untuk mengungkapkan kinerja permainan pemain. Karakter 

dapat meningkatkan level penilaian mereka dengan mengumpulkan pengalaman 

bermain dan mencapai kinerja yang baik. Pemain dengan level penilaian yang lebih 

tinggi akan mendapatkan reputasi dan dihormati oleh pemain lain, dan perilaku 

permainan strategi pemain kelas tinggi akan mempengaruhi keterampilan bermain 

pemain kelas rendah (Shao kang Lo, 2008). 
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Di dalamgame online pemain dapat memperoleh pakaian dan aksesori yang 

lebih baik dengan membunuh monster di dalam game atau menggunakan uang virtual 

untuk membelinya (Shao kang Lo, 2008). Setiap karakter permainan memiliki nilai, 

dan mereka yang memiliki nilai lebih tinggi memiliki pengalaman, kemampuan, 

keterampilan, dan kinerja yang lebih besar di dunia maya ini, membuat mereka semakin 

terkenal dan lebih dihormati dari pemain lain. Juga, strategi yang diadopsi oleh pemain 

kelas tinggi dalam permainan sering mempengaruhi perilaku permainan pemain kelas 

rendah. Menurut uraian di atas, pemain kelas tinggi dianggap memiliki status sosial 

yang tinggi, dan akibatnya menerima penilaian yang lebih tinggi dari atraksi 

interpersonal anggota (Shao kang Lo, 2008). 

2.1.4 Virtual Worlds 

Dunia Virtual didefinisikan gambaran lingkungan elektronik yang secara visual 

meniru ruang fisik yang kompleks, di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain 

dengan objek virtual dimana pengguna diwakili oleh karakter animasi. Keragaman 

dunia virtual saat ini dapat diwakili oleh lingkungan yang berorientasi pada kreativitas 

Second Life (SL) dan permainan MMORPG (Massively Multiplayer Online Role 

Playing Game) sepeti World of Warcraft (WoW) (Bainbridge, 2007). Aspek penting 

dari dunia virtual adalah bahwa mereka dicirikan oleh ketangguhan mereka, mereka 

tidak berhenti beroperasi ketika seorang pengguna pergi. Dengan demikian, peristiwa 

terus berlangsung ketika pengguna tidak hadir (Harrison et al., 2011). Sebuah tujuan 

penting bagi dunia virtual adalah menciptakan kehidupan alternatif, sehingga 
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perbedaan dari kehidupan dan karakteristik seseorang diproyeksikan dan diekspresikan 

sendiri di dunia virtual (Harrison et al., 2011). 

Dunia Virtual adalah situs di mana pengguna mengambil bentuk avatar dan 

bersosialisasi dalam ruang online yang mereka buat sendiri. Perusahaan menciptakan 

kehadiran dalam versi seperti Second Life, atau menciptakan dunia virtual mereka 

sendiri untuk mendukung perdagangan, seperti Webkinz di mana anak-anak 

memasukkan kode dari boneka Webkinz yang mereka beli di pengecer, kemudian 

membuat kehidupan online untuk hewan mereka serta berhubungan dengan orang lain 

yang melakukan hal yang sama. Di Second Life, perusahaan dapat membuat etalase 

virtual, acara multimedia, kontes, dan juga dapat membuat blog. Mereka dapat 

mempublikasikan URL yang berisi streaming audio atau konten vidio, sehingga 

penghuni Second Life lainnya akan melihat konten mereka dan berlangganan (Strauss 

& Frost, 2014). 

2.1.5 Virtual Item 

Didefinisikan barang virtual hanya implisit melalui layanan yang diperiksa, 

yaitu barang virtual adalah barang yang ada di dunia virtual. Barang virtual dipahami 

untuk merujuk pada objek seperti karakter, item, mata uang, dan token yang ada di 

dalam berbagai game online. Menjual barang virtual tidak diragukan lagi dapat 

menjadi sumber pendapatan baru yang besar untuk layanan konsumen online, 

melengkapi wadah periklanan yang ada, biaya penggunaan, penjualan data pelanggan, 

dan berbagai layanan bernilai tambah lainnya (Lehdonvirta, 2009). Dalam dunia virtual 
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yang berorientasi pada game, item virtual terutama digunakan untuk meningkatkan 

kekuatan ofensif atau defensif karakter atau memenuhi persyaratan pencarian. Sebagai 

contoh, di World of Warcraft (WoW), beberapa pencarian khusus membutuhkan 

karakter untuk mengenakan barang virtual tertentu untuk partisipasi. Dalam dunia 

virtual yang berorientasi pada game, pemain biasanya memperoleh barang virtual yang 

diinginkan melalui tiga saluran utama termasuk pembelian, melawan karakter yang 

dikendalikan komputer atau mengambil tugas-tugas dalam game (Guo & Barnes, 

2009). 

2.1.6 Game Type 

 Game didefinisikan oleh pengguna game sebagai pengalaman yang bervariasi 

dengan tingkat interaksi mereka, baik dengan game maupun dengan pemain game 

lainnya. Sebuah permainan memiliki struktur eksplisit, namun terbuka untuk 

interpretasi dan eksperimen. Ini juga merupakan representasi dari keinginan fungsional 

dan rekreasi langsung dari pengguna. Peneliti mengakui bahwa permainan  juga 

didefinisikan sebagai pengalaman subjektif, terdiri dari interaksi semi-terstruktur 

dengan tujuan dan hasil yang diinginkan pemain (Davis & Lang, 2012). Ada berbagai 

macam tipe dari game itu sendiri. Game diklasifikasikan menjadi Action, Adventure, 

Driving, Fighting, Children Educational, MMORPG (Massively Multiplayer Online 

Role Playing Game), RPG (Role Playing Game), Simulation Strategy, Sports yang 

masing-masing memiliki fitur khas tersendiri (Davis & Lang, 2012). 
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2.1.7 Character Comptency Value 

Kompetensi karakter adalah kompetensi atau penguasaan dari pengguna game 

(Park & Lee, 2011). Kompetensi karakter yang tinggi akan mengurangi hasrat pemain 

untuk mencapai item virtual, karena seluruh kompetensi karakternya sudah lebih tinggi 

dari yang lain, dan sebaliknya. Selain itu, dengan peningkatan kompetensi keseluruhan 

dari karakter yang dimiliki oleh seorang pemain, dia mungkin lebih memilih untuk 

menantang pemain yang dikendalikan komputer untuk mendapatkan pencapaian 

prestasi yang luar biasa (Guo & Barnes, 2007). Nilai kompetensi karakter, di mana 

game membeli item game untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan karakter dalam 

konteks permainan (Park & Lee, 2011). Kompetensi karakter terkait dengan 

peningkatan kompetensi karakter yang diterima untuk membeli barang virtual (C.-H. 

Ho & Wu, 2012). 

2.1.8 Enjoyment Value 

Game Enjoyment adalah bahwa selama tahap awal berkenalan dengan 

permainan baru, pemain sangat bergantung pada kenyamanan yang dirasakan dan 

timbal balik positif yang disediakan oleh game. Evaluasi kinerja internal seperti "Saya 

suka permainannya, tetapi permainannya sangat sulit" tampaknya kurang penting pada 

tahap ini. Tanpa rasionalisasi kognitif seperti kegagalan, game enjoyment tidak dapat 

dipertahankan pada tingkat kesulitan yang sangat sulit (Klimmt, Blake, Hefne, 

Vorderer, & Roth, 2009). Game Enjoyment dibentuk melalui evaluasi pemain sendiri 

terhadap kinerja mereka, yang mungkin bahwa pemain menggunakan kompleksitas 
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inheren dari tugas, kinerja, kepuasan, dan kesenangan secara instrumental untuk 

mempertahankan kenikmatan maksimal, bahkan jika mereka tidak tampil maksimal 

dalam permainan (Klimmt et al., 2009). 

Peran mendasar dari aktivitas dalam game enjoyment adalah pemain senang 

menonton hasil dari tindakan yang mereka lakukan, dan kesenangan mereka menurun 

jika pengalaman ini terbatas. Karena efektivitas adalah penentu kenikmatan yang 

sangat mendasar, dan menjadi menonjol dalam ‘pengaturan alami’ hanya ketika 

diturunkan (komputer terlalu lambat untuk menjalankan game). Selama bermain game 

normal, kemudian pengalaman efek yang terus menerus dan tidak tereduksi akan diam-

diam berkontribusi pada keseluruhan kesenangan (Klimmt et al., 2007). 

2.1.9 Visual Authority Value 

Visual didefinisikan penentuan lokasi koordinat setiap sensor melalui posisi 

kelompok sensor dan jarak pemisah antara sensor, dan menghasilkan file koordinat 

standar (Huo & Zhang, 2012). Lingkungan visual adalah fungsi penting dari sistem 

visual, dan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman bermain video game aksi dapat 

mempengaruhi perhatian selektif visual (Castel, Pratt, & Drummond, 2005). 

Sedangkan Mind Visualization didefinisikan sebagai elemen visualisasi permainan 

video dalam pikiran, menggambarkan elemen permainan video dalam lingkungan 

kehidupan nyata misalnya pikiran dan kepala. Para game mengimajinasikan diri 

mereka melakukan hal-hal seperti dalam video (Ortiz de Gortari & Griffiths, 2014). 

Visual Misperceptions didefinisikan sebagai mempersepsikan objek kehidupan nyata 
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sebagai sesuatu dari sebuah video game. Ini termasuk pengalaman di mana game 

bingung merangsangkan kehidupan nyata atau berpikir, mereka melihat elemen video 

game, serta ketika mereka melihat elemen video game dalam rangsangan kehidupan 

nyata seperti awan atau titik yang tidak bisa di deskripsikan oleh seorang gamers itu 

sendiri. Ini juga termasuk ketika game telah membuat analogi antara rangsangan 

kehidupan nyata dan elemen video game (Ortiz de Gortari & Griffiths, 2014). 

Sedangkan Visual Authority Value sendiri adalah di mana game membeli item game 

untuk menghiasi karakter mereka, karena item game jarang, atau untuk meningkatkan 

status mereka dalam konteks sosial game (Park & Lee, 2011). 

2.1.10 Monetary Value 

Perlu untuk mendefinisikan teori moneter sebagai teori yang terdiri dari 

pengaruh kuantitas uang dalam sistem ekonomi, dan kebijakan moneter sebagai 

kebijakan yang menggunakan kontrol bank sentral terhadap suplai uang sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi umum (Johnson, 1962). 

Sementara dampak teori umum Keynes telah begitu besar sehingga sebagian besar teori 

dan penelitian terbaru tentang uang dapat diklasifikasikan sebagai aplikasi dan 

perluasan ide-ide Keynes atau sebagai serangan kontra revolusioner pada mereka, 

tampaknya lebih baik lagi dalam survei lapangan untuk mengorganisir bahan sesuai 

dengan bidang utama penelitian daripada sesuai dengan isu-isu yang diangkat Keynes 

(Johnson, 1962). Menurut teori Keynes dalam teori moneter dan nilai, "dikotomi 

klasik" yaitu harga relatif ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang 
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nyata, namun tingkat harga absolut ditentukan oleh jumlah uang dan kecepatan 

sirkulasi (Johnson, 1962). Nilai uang, di mana pengguna game membeli item game 

karena harganya efektif dan dengan harga terjangkau (Park & Lee, 2011). 

2.1.11 Character Identification 

Didefinisikan identifikasi harapan sebagai keinginan untuk menjadi seperti atau 

bertindak seperti karakter 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. Selanjutnya, identifikasi dapat ditingkatkan melalui beberapa 

mekanisme, termasuk naratif, kesamaan, durasi paparan, dan realisme sosial (Hoffner 

& Buchanan, 2005). Namun, dua definisi identifikasi tampaknya telah dijelaskan dan 

paling sering digunakan. Pertama, identifikasi kadang-kadang mengacu pada proses di 

mana seorang individu menempatkan dirinya di tempat karakter dan secara sadar 

berpartisipasi dalam pengalaman karakter selama dijalankan program (Hoffner & 

Buchanan, 2005). Kedua, banyak sarjana telah mengakui bahwa proses identifikasi 

dapat melampaui situasi menonton (Hoffner & Buchanan, 2005). Video game bersifat 

unik karena karakternya bukan entitas sosial yang berbeda, melainkan secara langsung 

dikendalikan oleh pemain. Ini memungkinkan pemain menggabungkan rasa diri 

mereka dengan karakter permainan saat bermain game (Soutter & Hitchens, 2016). 
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2.1.12 Satisfaction About Game 

Di definisikan kepuasan sebagai respon pemenuhan konsumen, sejauh mana 

tingkat pemenuhan menyenangkan atau tidak menyenangkan (Lu & Wang, 2008). 

Kepuasan online didefinisikan sebagai kepuasan yang merupakan evaluasi pengalaman 

konsumen dengan layanan dan produk (Yang, Wu, & Wang, 2009). Kepuasan game 

online adalah fungsi dari tiga anteseden yang beroperasi dalam situasi dan membantu 

menjelaskan pengaruh anteseden pada online loyalty. Meskipun, telah menarik para 

peneliti untuk memperhatikan tes formal dari efek mediasi tetapi, sepengetahuan 

peneliti, penelitian langka meneliti efek mediasi kepuasan pelanggan dalam model 

integrated loyalty atau model behavioral intentions, apalagi secara formal menguji 

online game satisfaction dalam lingkungan layanan game online (Yang et al., 2009). 

Selain itu, kepuasan dapat dilihat sebagai sikap pasca pembelian dan respons emosional 

pelanggan terhadap pengalaman bertransaksi. Oleh karena itu, penelitian ini 

mendefinisikan kepuasan game online sebagai evaluasi kumulatif pemain game online 

atas pemenuhan yang disediakan oleh vendor game online tertentu (Lu & Wang, 2008). 

2.1.13 Game Item Purchase Intention 

Purchase Intention adalah suatu kombinasi dari minat konsumen untuk 

melakukan pembelian produk (A. J. Kim & Ko, 2012). Kombinasi yang dimaksud 

dimana konsumen mendapatkan berbagai macam pendapat, iklan, dan informasi dari 

berbagai macam sumber dan kumpulan tersebut adalah jumlah minat konsumen dalam 

keputusan untuk melakukan pembelian. Hal ini juga dapat diperhitungkan dan 
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ramalkan melalui observasi perilaku konsumen. Meramalkan bagaimana perilaku 

konsumen di masa yang akan datang adalah kunci dalam memprediksi purchase 

intention. Para sarjana mendefinisikan niat membeli sebagai kecenderungan tindakan 

pribadi menurut merek. Mereka juga menyimpulkan bahwa niat berbeda dengan sikap. 

Sementara sikap yang berarti evaluasi produk, niat adalah motivasi seseorang dalam 

arti niatnya untuk melakukan tindakan (Rezvani et al., 2012). Definisi lain dari 

purchase intention adalah kesadaran individu untuk melakukan upaya untuk membeli 

merek (Rezvani et al., 2012). Emosi konsumen akan mengarah pada berbagai macam 

respon seperti purchase intention. Emosi yang dirasakan dari eksposur dan pemasaran 

brand dapat mempengaruhi emosi dan perilaku konsumen dalam pengambilan 

keputusan seperti yang dikatakan Mehrabian & Russel (1974)(J. Kim & Lennon, 

2013). 

Kepuasan, dan identifikasi karakter merupakan faktor yang mempengaruhi 

keputusan pemain untuk membeli item game online (Park & Lee, 2011). Dalam 

lingkungan game, ketika game menikmati game online, mereka sering memainkan 

game tersebut. Saat bermain game, mereka berinteraksi dengan karakter game lain dan 

berusaha untuk mendapatkan kekuatan lebih dari game lain, jadi game dapat 

termotivasi untuk membeli item game online yang mereka anggap berharga (Park & 

Lee, 2011). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mempunyai beberapa jurnal yang dijadikan sebagai acuan untuk 

penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. 
(Park & Lee, 

2011) 

Exploring the 

value of 

purchasing 

online game 

items 

Enjoyment value, 

Character competency 

value, Visual authority 

value, Monetary value, 

Integrated Value of 

Purchasing Game 

Item, Character 

identification, 

Satisfaction about 

game & Game Item 

Purchase intention 

 

1. Integrated Value of 

Purchasing Game 

Item terbukti positif 

terhadap Game Item 

Purchase Intention 

2. Character 

Identification terbukti 

positif terhadap 

Game Item Purchase 

Intention 

3. Satisfaction about 

Game terbukti positif 

terhadap Game Item 

Purchase Intention 

2. 

(Kaburuan et 

al., 2009) 

 

 

Identifying 

Users’ Behavior 

Purchasing 

Virtual Items 

 

Perceived 

Consequence, 

Attitudes, Personal 

Innovativeness, 

Subjective, Intention, 

Behavioral Control, 

Actual Behavior 

 

1. Perceived 

consequence terbukti 

positif dengan 

intention to shop in 

virtual world, 

2. perceived 

consequence terbukti 

positif dengan 

attitudes, 

3. attitudes terbukti 

positif dengan 

intention to shop in 

virtual world 

4. personal 

innovativeness 

terbukti positif 

dengan intention to 

shop in virtual world 

5. personal 

innovativeness 

terbukti positif 

terhadap attitudes 

6. subjective norms 

terbukti positif 
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No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

terhadap intention to 

shop in virtual world 

7. behavioral control 

terbukti positif 

terhadap intention to 

shop in virtual world. 

3. 
(C.-H. Ho & 

Wu, 2012) 

Factors Affecting 

Intent To 

Purchase Virtual 

Satisfaction about the 

game, Character 

identification, 

Character competency 

value, Price utility, 

Functional quality, 

Playfulness, 

Aesthetics, Social self-

image expression, 

Social relationship 

support, Purchase 

intention &Game Type 

 

1. Satisfaction about 

the game terbukti 

positif terhadap intent 

to purchase virtual 

goods in online game 

2. Character 

identification terbukti 

positif terhadap intent 

to purchase virtual 

goods in online game 

3. Character 

competency value, 

Price utility, 

Functional quality, 

Playfulness, 

Aesthetics, Social 

self-image 

expression, Social 

relationship support 

terbukti positif 

terhadap intent to 

purchase virtual 

goods in online game 

4.Game Type terbukti 

hanya memoderasi 

hubungan antara 

Game Variabel dan 

intent to purchase 

virtual goods in 

online game. 

 

Penelitian di atas menunjukkan suatu hasil dimana aktifitas di game 

onlinemempunyai pengaruh positif terhadap variabel-variabel seperti purchase 
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intention virtual item. Penelitian-penelitian terdahulu tentang teori nilai konsumsi 

memang terbukti memberikan suatu efek positif dan bisa dikatakan sebagai media 

pemasaranbagi perusahaan. Pada penelitian diatas terbukti bahwa variabel integrated 

value of purchasing game itemberpengaruh positif terhadap variabel purchase 

intention. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Studi sebelumnya telah menggunakan data dari kuesioner yang diisi oleh 

pengguna game free to play. Penelitian utama yang diperiksa dalam pekerjaan ini 

adalah memahami nilai nilai pembelian item game dan mengidentifikasi faktor-faktor 

relevan yang memengaruhi niat pengguna game untuk membeli item game (Park & 

Lee, 2011). 

2.3.1 Integrated Value of Purchasing Game Item terhadap Game Item Purchase 

Intention 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki mengapa pemain game berniat 

membeli item game, tetapi tidak ada yang mengacu pada teori nilai konsumsi. Untuk 

menganalisis nilai konsumsi item game online, kita perlu memahami bagaimana 

peneliti sebelumnya mendapatkan nilai yang diperoleh dari membeli game online atau 

item virtual. Teori nilai konsumsi dikembangkan oleh Sheth, Newman, dan Gross 

(1991) dan mencakup lima nilai: fungsional, sosial, emosional, kondisional, dan 

epistemik. Menurut teori ini, nilai fungsional didefinisikan sebagai utilitas yang 

dianggap memiliki kriteria yang menonjol untuk tujuan fisik atau fungsional, nilai 

sosial adalah berasal dari asosiasinya dengan satu atau lebih kelompok sosial, nilai 
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emosional adalah berasal dari perasaan atau keadaan afektif, nilai epistemik berasal 

dari kapasitasnya untuk menyediakan hal baru, membangkitkan keingintahuan atau 

memuaskan aspirasi pencarian pengetahuan, dan nilai kondisional berasal dari 

kapasitasnya untuk menyediakan nilai fungsional atau sosial dalam kontekskondisi 

atau kemungkinan yang spesifik dan sementara (Park & Lee, 2011). Dalam dunia game 

online, jika game menganggap item bernilai, mereka memiliki kemungkinan 

peningkatan untuk membeli item tersebut. Terdapat banyak penelitian yang 

menyelidiki mengapa pemain game berniat membeli item game, tetapi tidak ada yang 

mengacu pada teori nilai konsumsi. Untuk menganalisis nilai konsumsi dari item game 

online, kita perlu memahami bagaimana peneliti sebelumnya mendapatkan nilai yang 

diperoleh dari membeli game online atau item virtual. Seperti ditunjukkan pada Tabel 

2.2, Whang dan Kim (2005) menyelidiki alasan untuk membeli dan menjual item game 

di antara para pemain Lineage. Hasilnya menunjukkan bahwa para pemain Lineage 

dalam perdagangan di game agar lebih bersenang-senang, menjadi lebih kuat, dan 

menyombongkan item game ke pengguna lain. 
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Tabel 2. 2 Teori Nilai Konsumsi 

Common Features Reason or values of 

purchasing game items 

Reprehensive 

Literature 

Enjoyment Value 1. Fun 

2. Perceived Enjoyment 

3. Playfullness value 

(escapism, enjoyment) 

Whang (2005) 

Guo and Barnes (2009) 

Turel et al. (2010) 

Character Competency 

Value 

1. Be stronger 

2. Functional Props 

3. Functional Items 

4. Character Competency 

5. Functional attributes 

Whang (2005) 

Lin and Sun (2007) 

Live Gamer (2009) 

Guo and Barnes (2009) 

Lehdonvirta (2009) 

Visual Authority Value 1. Showing off 

2. Decorative props 

3. Vanity items 

4. Hedonic attributes 

5. Visual/musical appeal 

value 

1. Not be disregarded 

2. Social items 

3. Social attributes 

4. Social Value 

Whang (2005) 

Lin and Sun (2007) 

Live Gamer (2009) 

Lehdonvirta (2009 

Turet et al. (2010) 

 

Whang (2005) 

Live Gamer (2009) 

Lehdonvirta (2009) 

Turet at al. (2010) 

Monetary Value 1. Investment 

2. Value for money 

1. The requirement of the 

quest system 

1. Hobby 

Whang (2005) 

Turet at al. (2010) 

Guo and Barnes (2009) 

 

Whang (2005) 

 

Sumber: (Park & Lee, 2011) 

Dibandingkan dengan teori nilai konsumsi asli, Enjoyment Value mirip dengan nilai 

emosional, dan Competency Character Value dikaitkan dengan nilai fungsional. Visual 

Authority Value mencakup nilai sosial. Monetary Value adalah tambahan baru. Namun, 

nilai-nilai kondisional dan epistemik dari teori nilai konsumsi ditemukan tidak pantas 

untuk game online karena pengguna game dapat membeli item game setiap saat, dan 

nilai epistemik tidak berlaku untuk game online dalam definisinya. Berdasarkan ulasan 
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ini, dan untuk tujuan penelitian ini, keempat faktor ini digunakan untuk mengukur 

Integrated Value of Purchase Game Items. Dengan demikian, hipotesis berikut 

dikembangkan: 

H1: The integrated consumption value of an online game item (termasuk empat nilai 

yang dijelaskan) berpengaruh positif terhadap Game Item Purchase Intention 

2.3.2 Character Identification terhadap Game Item Purchase Intention 

Dalam pemasaran, ketika pelanggan mengidentifikasi dengan perusahaan atau 

produk, mereka cenderung memiliki kesetiaan kepada perusahaan atau produk tersebut 

(Oliver, 1999) dan umumnya tidak beralih ke produk atau perusahaan lain (Crosby & 

Taylor, 1983). Ketika seorang pelanggan mengidentifikasi dengan citra merek, sikap 

positif mengenai merek itu dikembangkan (Graeff, 1996). Lewis, Weber, and Bowman 

(2008) menggambarkan fenomena ini sebagai keterikatan karakter. Selanjutnya, 

identifikasi dapat ditingkatkan melalui beberapa mekanisme, termasuk naratif, 

kesamaan, durasi paparan, dan realisme sosial. Dalam konteks permainan, game 

cenderung mengidentifikasi dengan karakter permainan mereka, karena karakter 

mewakili pengguna dalam konteks sosial dari permainan (Hefner, Klimmt, & Vorderer, 

2007; McDonald & Kim, 2001). Hefner 2007 mengatakan, pengguna game mengalami 

emosi nyata berdasarkan tindakan, atau melawan, avatar mereka. Game menafsirkan 

identifikasi ini dengan karakter media sebagai perubahan sementara inklusi persepsi 

pengguna media dari properti yang dirasakan dari karakter media target (Park & Lee, 

2011). Sesuai dengan konsep ini, peneliti mengusulkan hipotesis berikut: 

Analisis faktor yang Mempengaruhi..., Jauhar Khalis, Ma.-Ibs, 2018



 

  Indonesia Banking School 

37 

H2: Character Identification berhubungan positif dengan Game Item Purchase 

Intention 

2.3.3 Satisfaction about Gameterhadap Game Item Purchase Intention 

Kepuasan pelanggan adalah kekhawatiran yang berkembang bagi para ahli 

pemasaran, merupakan faktor penting yang mempengaruhi niat pembelian, dan 

membutuhkan penelitian empiris lebih lanjut (Homburg & Rudolph, 2001). Untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, model diskonfirmasi harapan dan model evaluasi 

produk dan layanan telah digunakan. Dalam model harapan diskonfirmasi, pelanggan 

membandingkan situasi sebelum menggunakan produk dengan setelah menggunakan 

produk (Oliver, 1980). Dalam model evaluasi, pelanggan menilai keseluruhan kinerja 

produk atau layanan. Secara umum, pelanggan yang puas mengembangkan niat 

pembelian ulang. Namun, pelanggan yang tidak puas mencari produk atau layanan lain 

(Bearden & Teel, 1983; Cronin & Taylor, 1992; Oliver, 1980; Spreng, Harrel, & 

Mackoy, 1995). Misalnya, pelanggan yang menerima perbaikan otomatis di outlet 

layanan otomatis dan puas biasanya mengunjungi kembali outlet tersebut daripada 

mencari perbaikan di tempat lain (Bearden & Teel, 1983). Dalam lingkungan game, 

ketika gamers menikmati game online, mereka sering memainkan game tersebut. Saat 

bermain game, mereka berinteraksi dengan karakter game lain dan berusaha untuk 

mendapatkan kekuatan lebih dari gamelain, memotivasi gamers untuk membeli 

itemgame online yang mereka anggap berharga (Park & Lee, 2011). Oleh karena itu, 

hipotesis berikut diusulkan: 
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H3: Satisfaction about game berhubungan positif dengan Game Item Purchase 

Intention. 
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2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibentuk suatu model 

penelitian yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh Park & Lee 2011. 

Gambar 2. 1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

 

H1: Integrated Value of Purchasing Game Item 

berpengaruh positif terhadap Game Item Purchase Intention. 

H2: Character Identification berpengaruh positif terhadap Game Item Purchase 

Intention. 

H3: Satisfaction about Game berpengaruh positif terhadap Game Item Purchase 

Intention. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang 

sesuai. Objek dalam penelitian ini adalah permainan online Players Unknown 

Battlegrounds (PUBG). Players Unknown Battlegrounds merupakan salah satu game 

online bergenre Battle Royale yang menggunakan Personal Computer (PC), Xbox One 

dan Handphone. Perusahaan game PUBG corp ini didirikan pada bulan Maret 2017 

oleh Brendan Greene melalui website resmi perusahaan ini yaitu 

playbattlegrounds.com. Perusahaan ini membuat gamebergenre battle royale. Sejak 

tahun 2017 dan grand launching game Players Unknown Battlegrounds pada Maret 

2017, Players Unknown Battlegrounds yang dikembangkan PUBG corp memiliki 

tujuan untuk menciptakan dunia yang sangat mendetail, dan memberikan konten 

kepada pembuat konten dengan banyak kendaraan, senjata &item untuk digunakan 

dalam permainan mereka sendiri. Players Unknown Battlegrounds di publikasikan oleh 

Bluehole studio dan distributorkan gamenya secara online melalui steam dan berhasil 

menjual dua juta copy saat game di rilis pada tahun 2017 silam. 

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari character identification, 

satisfaction about game, integrated value of purchasing game item dan game item 

purchase intention (variabel endogen) dan character competency value, visual 

authority value, monetary value dan game enjoyment value (variabel eksogen).
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Penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden. Target responden 

untuk penelitian ini seluruh responden pria dan wanita yang berada di wilayah 

Jabodetabek dan pernah memainkan game online players unknown battlegrounds. 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan melakukan suatu 

analisis menguji suatu hipotesis. Metode deskriptif adalah sebuah tipe penelitian 

konklusif yang memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik 

pasar atau fungsi. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan metode 

cross-sectional. Penelitian cross sectional adalah desain penelitan yang melibatkan 

pengumpulan informasi yang didapat dari beberapa sampel dari populasi yang 

dilakukan satu kali (Maholtra, 2010). Dengan perkiraan jangka waktu pengumpulan 

data dimulai pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2018. 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Jenis data yang akan dibutuhkan peneliti berdasarkan sumber data, peneliti 

membutuhkan dan mengumpulkan dua jenis sumber data. Peneliti berharap data yang 

didapat relevan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berikut dua jenis data 

berdasarkan sumbernya: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber 

utamanya (Kountur, 2007). Selain itu, data primer dihasilkan secara langsung oleh 

peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian (Maholtra, 
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2010). Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan 

kuesioner Google Drive yang disebarkan kepada target responden secara online. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal- jurnal penelitian sebelumnya 

yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 2010). Selain itu telah dinyatakan 

bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang 

dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan, 

pernyataan tersebut telah di dukung oleh Kountur (2007). Peneliti mendapat data 

sekunder melalui metode literature review yang berasal dari buku, jurnal, artikel dari 

website, koran dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang merupakan 

perhatian peneliti (Kountur, 2007). Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

Jabodetabek pemain game PUBG. Sampel merupakan suatu sub kelompok dari sebuah 

populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian (Maholtra, 2010). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitupemain Players Unknown 

Battlegrounds yang telah bermain kurang lebih 3 bulan terakhir dan belum pernah 

membeli item game dengan uang nyata sebagai sampel. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti juga 
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menggunakan teknik convenience sampling, teknik ini memperoleh sampel yang 

tersedia secara mudah dan nyaman. Metode sampel ini biasanya digunakan untuk 

mendapatkan sampel yang banyak secara cepat dan hemat, pengumpulan melalui 

media internet termasuk dari teknik sampling ini (Zikmund & William, 2013). 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik 

analisis data. Menurut Hair, Black, Babin & Anderson (2010) untuk metode statistik 

SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah 100-200. Untuk mendapatkan hasil yang 

valid, (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) berpendapat pedoman ukuran sample 

tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka 

jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 24 x 5 Jumlah sampel = 24 X 5 = 120 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement 
Scalling 

Character 

Identification 

(CI) 

Keinginan untuk menjadi 

seperti atau bertindak 

seperti karakter yang 

diamati di media 

(Hoffner & Buchanan, 

2005) 

 

CI1: Saya menganggap 

karakter didalam game 

PUBG sebagai diri saya 

yang lain 

CI2: Ketika saya 

memainkan game PUBG, 

saya merasa hampir 

seperti karakter di dalam 

game 

CI3: Ketika saya 

memainkan game PUBG, 

tujuan dari karakter yang 

ada di dalam game PUBG 

sebagai tujuan diri saya 

sendiri 

CI4: Saya menganggap 

karakter game PUBG 

sebagai makhluk yang 

sama dengan saya 

Likert Scale 1-6 

Video Game 

Enjoyment 

(GE) 

Pemain senang 

menonton hasil dari 

tindakan yang mereka 

lakukan, dan kesenangan 

mereka menurun jika 

pengalaman ini terbatas. 

(Klimmt et al., 2007) 

GE1: Ketika saya 

menggunakan game item 

saya sangat menikmati 

game PUBG 

GE2: Ketika saya 

menggunakan game item 

saya menemukan hal 

menarik dalam game 

PUBG 

GE3:Ketika saya 

menggunakan game item 

saya merasa lebih bahagia 

Likert Scale 1-6 

Satisfaction 

About Game 

(SAT) 

Didefinisikan sebagai 

kepuasan yang 

merupakan evaluasi 

pengalaman konsumen 

dengan layanan dan 

produk  

SAT1: Saya puas dengan 

game PUBG 

SAT2: Saya puas dengan 

keputusan saya untuk 

memainkan game PUBG 

Likert Scale 1-6 
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Variabel Definisi Measurement 
Scalling 

(Yang et al., 2009) SAT3: Saya berpikir 

game PUBG sangat bagus 

SAT4: Pilihan saya untuk 

memainkan game PUBG 

adalah suatu hal yang 

bijak 

Character 

Competency 

value 

(CCV) 

Kompetensi karakter 

adalah kompetensi atau 

penguasaan dari 

pengguna game 

(Park & Lee, 2011) 

CCV1: Ketika saya 

membeli game item saya 

dapat meningkatkan level 

permainan saya dengan 

cepat 

CCV2: Ketika saya 

membeli game item saya 

bisa mendapatkan poin 

game lebih banyak dari 

sebelumnya 

CCV3:Ketika saya 

membeli game item saya 

dapat meningkatkan 

kekuatan karakter saya 

Likert Scale 1-6 

Visual 

Authority 

Value 

(VAV) 

Di mana game membeli 

item game untuk 

menghiasi karakter 

mereka, karena item 

game jarang, atau untuk 

meningkatkan status 

mereka dalam konteks 

sosial game 

(Park & Lee, 2011) 

VAV1: Ketika saya 

membeli game item saya 

dapat mendandani 

karakter permainan saya 

agar lebih modis atau 

bergaya 

VAV2: Ketika saya 

membeli game item saya 

dapat membuat karakter 

permainan saya terlihat 

lebih baik 

VAV3: Ketika saya 

membeli game item, 

perhatian dari pemain lain 

tertuju pada saya 

VAV4:Ketika saya 

membeli game item saya 

dapat membuat kesan 

yang lebih baik pada 

orang lain 

Likert Scale 1-6 
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Variabel Definisi Measurement 
Scalling 

Monetary 

Value 

(MV) 

 

Nilai uang, di mana 

pengguna game membeli 

item game karena 

harganya efektif dan 

dengan harga terjangkau 

(Park & Lee, 2011). 

MV1:Saya merasa game 

item tersebut memiliki 

nilai yang lebih di 

bandingkan dari harganya 

MV2:Game itemadalah 

produk yang bagus dilihat 

dari harganya 

MV3:Saya merasa harga 

game item tersebut masuk 

akal 

 

Likert Scale 1-6 

Purchase 

Itention 

Virtual Item 

(PI) 

 

(dependen) 

Purchase Intention 

adalah suatu kombinasi 

dari minat konsumen 

untuk melakukan 

pembelian produk 

(A. J. Kim & Ko, 2012) 

PI1: Saya bermaksud 

membeli item game 

PUBG di masa depan 

PI2: Saya memprediksi 

bahwa saya akan membeli 

item game PUBG di masa 

depan  

PI3: Saya berharap untuk 

membeli item game 

PUBG secepat mungkin 

Likert Scale 1-6 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian 

adalah menggunakan metode SEM. SEM atau Structural Equation Modeling 

menggunakan analisis dari struktur kovarians untuk menjelaskan kasualitas diantara 

konstruk. Metode SEM mempunyai batasan untuk mempresentasikan hanya satu 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen. Kelebihan 

utama dari SEM adalah bahwa beberapa hubungan dependen yang saling terkait dapat 

diestimasi secara bersamaan dan hal tersebut dapat merepresentasikan konsep yang 
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tidak teramati atau variabel latent (Cooper & Schindler, 2011). Konstruk eksogen 

adalah variabel laten, konstruk eksogen ditentukan dari faktor diluar dari model dan 

tidak bisa dijelaskan oleh konstruk atau variabel dalam model. Secara grafis eksogen 

hanya mempunyai jalur ke variabel lain. Sebaliknya konstruk endogen ditentukan oleh 

konstruk atau variabel dalam model dan membuat endogen menjadi dependen pada 

konstruk lain (Cooper & Schindler, 2011). 

Namun peneliti memilih SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak teramati 

dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Aplikasi yang akan 

digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. 

Menurut Malhotra (2010), terdapat 6 langkah dalam menggunakan Structural Equation 

Model (SEM) yaitu: 

1. Mendefinisikan konstruk individual 

2. Spesifikasi model   

3. Mengkaji realibilitas dan validitas model pengukuran   

4. Spesifikasi model struktural jika pengukuran valid   

5. Mengkaji validitas model struktural   

6. Membuat kesimpulan dan membuat rekomendasi   

3.6.1 Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti adalah penting 

dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat variabel laten eksogen dan endogen, 
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yaituCharacter Competency Value, Monetary Value, Visual Authority Value, 

Enjoyment Value Character Identification, dan Satisfaction about Game (variable 

eksogen) Integrated Value of Purchasing Game Item (variabel eksogen dan endogen), 

dan Purchase Intention (variabel endogen). 

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamat dan bisa disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel eksogen dan endogen. Pada metode survey 

kuesioner ini terdapat 24 variabel teramati karena terdapat 24 indikator pertanyaan.  

Dalam penjelasan hubungan antar variabel, dimana variabel Purchase Intention 

dipengaruhi oleh variabel Integrated value of purchasing game item, Character 

Identification, dan Satisfaction about Game. Sedangkan variabel Integrated value of 

purchasing game item dipengaruhi oleh empat dimensi yaitu Character Competency 

Value, Monetary Value, Visual Authority Value, Enjoyment Value. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka dapat digambarkan path diagram penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Analisis faktor yang Mempengaruhi..., Jauhar Khalis, Ma.-Ibs, 2018



 

  Indonesia Banking School 

49 

 

 

 

 Gambar 3. 1 Model Struktural 

 

Sumber: Kontruksi model dari aplikasi Amos 22 

Keterangan : GE : Game Enjoyment Value 

    CCV  : Character Competency Value 

    VAV  : Visual Authority Value 

    MV  : Monetary Value 

    CI  : Character Identification 

    IV  : Integrated Value of Purchasing Game Item 

    SAT  : Satisfaction About Game 

    PI  : Purchase Intention 
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3.6.2 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model 

Validitas pengukuran model bergantung pada hasil goodness-of-fit, reliabilitas, 

dan bukti dari konstruk validitas (Maholtra, 2010). 

3.6.2.1 Goodness-of-fit 

Yaitu seberapa baik spesifikasi model menghasilkan kovarianmatrix dalam 

indikator-indikator. Kemiripan pada estimasi kovarian dari variabel indikator (∑k) 

kepada kovarian teramati dalam data sampel (S). Semakin dekat nilai dari kedua hal 

tersebut kepada satu sama lain, semakin baik model tersebut untuk menjadi fit. Indeks 

goodness-of-fit mengindikasikan seberapa bagus spesifikasi model cocok dengan data 

sampel atau teramati, dan nilai yang tinggi dari pengukuran ini sangat diinginkan. 

Pengukuran yang sering dipakai adalah goodness-of-fit index (GFI) dan adjusted 

goodness-of-fit index (AGFI). Untuk badness-of-fit, semakin rendah nilai dari 

pengukuran maka semakin dinginkan. Pengukuran yang biasanya digunakan adalah 

chi-square (X2), root mean square residual (RMSR), standardized root mean square 

residual (SRMR), dan root mean square error of approximation (RMSEA). Berikut 

rumus chi- square (χ2): 

χ2 = (n – 1) (S - ∑k) 

3.6.2.2 Reliability & Validity 

Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR) dengan rumus sebagai berikut: 
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𝐶𝑅 =
(∑ λi)²

p
i=1

(∑ λi)²
p
i=1 + (∑ δi)²

p
i=1

 

Composite reliabilities berupa 0,7 atau lebih dianggap sudah bagus. Estimasi diantara 

0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model bagus. 

Pengukuran lain untuk menguji validitas adalah average variance extracted (AVE) 

yang didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh kosntruk laten. Rumus dari AVE adalah sebagai berikut: 

AVE =
∑ λ²

p
i=1

∑ λ²
p
i=1 + ∑ δ²

p
i=1

 

AVE bervariasi dari 0 sampai 1, dan hal itu merepresentasikan rasio dari total varians 

dikarenakan variabel laten. Jika suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan 

sebagai valid, sebaliknya jika AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat 

dipertanyakan. 

3.6.3 Identifikasi 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan stimultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di estimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabelteramati). Pada SEM, model dikatakan under-

identified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi under-identified maka 

estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan,  

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 

dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just-identified mempunyai degree 
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of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan saturated. Pada model yang 

just- identified, penilaian model tidak perlu dilakukan.   

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih 

kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over-identified 

jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified maka estimasi 

penilaian bisa dilakukan.   

3.6.4 Estimasi 

Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah 

satu metode estimasi. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan 

berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis.  

3.6.5 Uji Model Keseluruhan 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten eksogen dan 

variabel endogen.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Players Unknown Battlegrounds merupakan game yang memiliki 2 mode 

pilihan First Person Perspective (FPP) dan Third Person Perspective (TPP), dimana 

setiap mode tersebut memiliki pangkat berbeda beda. Objek penelitian ini merupakan 

sasaran untuk mendapatkan suatu data yang sesuai. Objek dalam penelitian ini adalah 

permainan online Players Unknown Battlegrounds (PUBG). Players Unknown 

Battlegrounds merupakan salah satu game online bergenre Battle Royale yang 

menggunakan Personal Computer (PC), Xbox One dan Handphone.  

Perusahaan game PUBG corp ini didirikan pada bulan Maret 2017 oleh 

Brendan Greene melalui website resmi perusahaan ini yaitu playbattlegrounds.com. 

Perusahaan ini membuat game bergenre battle royale. Sejak tahun 2017 dan grand 

launching game Players Unknown Battlegrounds pada Maret 2017, Players Unknown 

Battlegrounds yang dikembangkan PUBG corp memiliki tujuan untuk menciptakan 

dunia yang sangat mendetail, dan memberikan konten kepada pembuat konten dengan 

banyak kendaraan, senjata & item untuk digunakan dalam permainan mereka sendiri. 

Players Unknown Battlegrounds di publikasikan oleh Bluehole studio dan 

distributorkan gamenya secara online melalui steam dan berhasil menjual dua juta copy 

saat game di rilis pada tahun 2017 silam.  
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis pada data 

responden sebanyak 30 responden yang memberikan hasil nilai Kaiser Meyer-Okin 

Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of Sphericity, Anti-Image Matrices, 

Total Variance Explained dan Factor Loading of Component Matrix. Software yang 

di gunakan untuk melakukan analisis ini adalah SPSS 21. Berikut adalah tabel analisis 

hasi uji validitas (Pre-test). 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 
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Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

Character 

Identification 

CI1 

0.821 
0.000 

 

0.797 0.965 Valid 

CI2 0.807 0.954 Valid 

CI3 0.846 0.944 Valid 

CI4 0.837 0.958 Valid 

Satisfaction 

about Game 

SAT1 

0.798 
0.000 

 

0.856 0.941 Valid 

SAT2 0.795 0.925 Valid 

SAT3 0.779 0.926 Valid 

SAT4 0.768 0.962 Valid 

Game 

Enjoyment 

GE1 

0.747 
0.000 

 

0.691 0.958 Valid 

GE2 0.840 0.920 Valid 

GE3 0.734 0.944 Valid 

Character 

Competency 

Value 

CCV1 

0.745 
0.000 

 

0.850 0.912 Valid 

CCV2 0.692 0.954 Valid 

CCV3 0.721 0.944 Valid 

Visual Authority 

Value 

VAV1 

0.827 
0.000 

 

0.862 0.920 Valid 

VAV2 0.798 0.946 Valid 

VAV3 0.839 0.920 Valid 

VAV4 0.815 0.936 Valid 

Monetary Value 
MV1 

0.760 
0.000 

 

0.713 0.958 Valid 

MV2 0.829 0.932 Valid 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji validitas, semua alat ukur yaitu Character 

Identification, Satisfaction about Game, Game Enjoyment, Character Competency 

Value, Visual Authority Value, Monetary Value dan Purchase Intention. Sebagian besar 

alat ukur memenuhi syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini valid 

serta memenuhi standar factor loading. Terdapat 4 pernyataan alat ukur yang kurang 

sedikit nilainya dari standar factor loading tetapi memenuhi pada nilai MSA. 

4.2.2  Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas betujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat ukur 

pada kuesioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai melihat dari cornbach’s alpha 

≥ 0.60, jika melewati batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliabel, konsisten 

dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut adalah tabel analisis hasil Uji 

Reliabilitas (pre-test): 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

MV3 0.751 0.948 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 

0.738 
0.000 

 

0.687 0.942 Valid 

PI2 0.726 0.926 Valid 

PI3 0.825 0.896 Valid 

Variabel Cornbach's Alpha Kriteria 

Character Identification 0.967 Valid 

Satisfaction about Game 0.955 Valid 

Game Enjoyment 0.934 Valid 

Character Competency Value 0.929 Valid 

Visual Authority Value 0.948 Valid 

Monetary Value 0.940 Valid 

Purchase Intention 0.910 Valid 
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Tabel 4.2 menjelaskan hasil dari uji reliabilitas (pre-test) bahwa semua alat 

ukur pada penelitian yaitu Character Identification, Satisfaction about Game, Game 

Enjoyment, Character Competency Value, Visual Authority Value, Monetary Value dan 

Purchase Intentionyang melebihi nilai standar Cronbach’s Alpha diatas 0,60. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden akan 

memberikan hasil yang konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan tentang profil responden secara 

keseluruhan. Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner 

secara online dengan menggunakan google form kepada para responden yang belum 

pernah melakukan pembelian virtual item melalui game Players Unknown 

Battlegrounds. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa 

kategori yaitu pekerjaan, pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, pengeluaran per 

bulan, tempat tinggal, dan pertanyaan screening. Dalam penelitian ini, peneliti 

mendapatkan 160 responden. Dari 160 responden yang mengisi kuesioner online, 

hanya 120 responden yang lolos uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas. 

Sehingga dalam penelitian ini data responden yang digunakan adalah sebanyak 120. 

Karakteristik responden akan dijelaskan melalui grafik dibawah sebagai berikut: 
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4.3.1 Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4. 1 Grafik Pekerjaan Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah hasil dari pekerjaan responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa 75.5% atau 102 responden memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa. Selain itu, sebanyak 22.2% atau 30 responden memiliki pekerjaan 

sebagai pekerja/karyawan dan 2.2% atau 3 responden bekerja sebagai wirausaha. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalangan 

pelajar/mahasiswa lebih sering bermain game Players Unknown Battlegrounds dan 

belum pernah membeli item game di Players Unknown Battlegrounds. 
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4.3.2 Pendidikan Terakhir Responden 

 
Gambar 4. 2 Grafik Pendidikan Terakhir Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Gambar 4.2 menunjukkan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar 

tersebut menunjukkan mayoritas responden telah menempuh pendidikan terakhir 

paling banyak pada tingkat SMA atau sederajat sebanyak 74.8% atau 101 responden. 

Selain itu, sebanyak 25.1% atau 34 responden telah menempuh pendidikan terakhir 

pada tingkat S1. Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden memilki pendidikan terakhir SMA atau sederajat dimana saat ini 

termasuk kalangan pelajar/mahasiswa. 
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4.3.3 Usia Responden 

 

Gambar 4. 3 Grafik Usia Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Gambar 4.3 merupakan grafik hasil dari umur responden. Pada gambar tersebut 

didapatkan hasil mayoritas umur responden adalah pada umur 18-23 tahun dengan 

persentase sebesar 97.03% atau sebanyak 131 responden. Adapun responden yang 

memiliki umur 24-28 tahun dan lebih dari 29 tahun memiliki persentase sebesar 1.48% 

dan hanya terdiri dari 2 responden saja. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan 

bahwa responden yang bermain game Players Unknown Battlegrounds dan belum 

pernah membeli item game di Players Unknown Battlegrounds merupakan konsumen 

dengan usia remaja 18-23 tahun dimana saat ini responden tersebut bekerja sebagai 

pelajar/mahasiswa atau baru memiliki pekerjaan. 
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4.3.4 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4. 4 Grafik Jenis Kelamin Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Gambar 4.4 menunjukkan hasil dari jenis kelamin responden. Berdasarkan 

gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang bermain game 

Players Unknown Battlegrounds dan belum pernah membeli item game di Players 

Unknown Battlegroundsmerupakan pria dengan persentase sebesar 91.8% atau 124 

responden. Sedangkan jumlah responden wanita yang bermain game Players Unknown 

Battlegrounds dan belum pernah membeli item game di Players Unknown 

Battlegrounds adalah sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 8.1%. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa pria lebih 

seringbermain game Players Unknown Battlegrounds dan belum pernah membeli item 

game di Players Unknown Battlegrounds. 
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4.3.5 Pengeluaran per Bulan Responden 

 

Gambar 4. 5 Grafik Pengeluaran per Bulan Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Gambar 4.5 menunjukkan jumlah pengeluaran responden setiap bulannya. 

Berdasarkan grafik ditunjukkan hasil bahwa responden yang memiliki pengeluaran 

kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 15 responden dengan persentase sebesar 11.1%. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran responden per bulan 

adalah sebesar Rp.1.000.000–Rp.3.000.000 per bulan dengan persentase sebesar 

86.6% atau sebanyak 117 responden. Terdapat hanya 3 responden atau persentase 

sebesar 2.2% yang memiliki pengeluaran lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan. Dapat 

disimpulkan bahwa pengeluaran responden per bulan didominasi sebesar 

Rp.1.000.000-Rp.3.000.000 dimana mayoritas pemain game Players Unknown 

Battlegrounds merupakan kalangan pelajar atau mahasiswa yang memiliki pengeluaran 

tidak lebih dari Rp.3.000.000 setiap bulannya. 
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4.3.6 Tempat Tinggal Responden 

 

Gambar 4. 6 Grafik Tempat Tinggal Responden,  

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Excel 2010 

Grafik 4.6 menunjukkan daerah tempat tinggal responden. Berdasarkan gambar 

tersebut ditunjukkan bahwa mayoritas dari responden bertempat tinggal di wilayah 

Jakarta. Adapun sebanyak 4 responden atau dengan persentase sebesar 2.9% yang 

memiliki tempat tinggal di Tangerang, Depok dan Bogor. Selain itu, hanya 1 responden 

atau 0,7% responden bertempat tinggal di Bekasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemain game Players Unknown Battleground berdomisili diwilayah Jakarta. 
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4.3.7 Pertanyaan Screening 

Tabel 4. 3 Screening Kuisioner 

Keterangan Kuisioner Jumlah Kuisioner 

Jumlah kuisioner yang di dapat 160 

Jumlah kuisioner yang digugurkan 25 

Kuisioner yang digunakan 135 

Tingkat persentase kuisioner yang digugurkan 15,60% 

Tingkat persentase kuisioner yang digunakan 84,30% 

Jumlah 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

oleh Peneliti, Ms.Excel 2010 

Gambar 4.7 menunjukkan tabel pertanyaan screening untuk mengetahui jumlah 

responden yang bermain game Players Unknown Battlegrounds dan belum pernah 

membeli item game di Players Unknown Battlegrounds. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa jumlah responden yang bermain game Players Unknown 

Battlegrounds dan belum pernah membeli item game di Players Unknown 

Battlegrounds sebanyak 135 responden atau 84.3%, sedangkan yang tidak bermain 

game Players Unknown Battlegrounds sebanyak 25 responden atau 15.6%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa banyak responden yang sering bermain game Players 

Unknown Battlegrounds dan belum pernah membeli item game di Players Unknown 

Battlegrounds. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 22 dan 

sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation Model (SEM). 
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Aplikasi AMOS 22 digunakan peneliti untuk mengolah data yang terdiri dari dua 

bagian yaitu Measurement Model dan Structural Model. Hasil Measurement Model 

dan Structural Model yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 22 

selanjutnya dapat dianalisis dengan Structural Model Equation (SEM) untuk menguji 

kecocokan model dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari analisis 

data maka akan diinterpretasikan dan akan disimpulkan melalui interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. Spesifikasi model dan 

path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri dari 7 

variabel yang terdiri dari Character Identification, Satisfaction about Game, Character 

Competency Value, Game Enjoyment, Monetary Value, Visual Authority Value, dan 

Purchase Intention. Variabel memiliki hubungan satu sama lain yang membentuk 13 

hipotesis. Selain itu, penelitian ini memiliki 24 indikator. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu yaitu 

under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan kategori dari 

data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan melihat Degree of Freedom. Berdasarkan 

hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisa Degree of Freedom pada tabel 

4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 4 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 324 

Number of distinct parameters to be estimated 78 

Degrees of freedom 246 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Word 2010 

Tabel 4.4 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of 

Freedom. Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan kategori model dari 

data tersebut. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0) sehingga data 

tersebut termasuk dalam kategori over-identified dan positif. Setelah mengetahui hasil 

analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya perlu dilakukan pengujian kembali uji 

validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang didapatkan melalui 

online kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan AMOS 22, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian terhadap 

model. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel mempunyai validitas yang baik jika variabel tersebut memiliki 

standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5. Namun, SLF memiliki ideal nilai sebesar ≥ 

0.7. Apabila suatu variabel memiliki standardized factor loading ≥ 0.5 maka variabel 

tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang baik. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

melihat nilai Average Variance Extended (AVE) dan Construct Reliability (CR). 
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Masing-masing nilai memiliki reliabilitas yang baik apabila AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 

0.7(Hair et al., 2010). Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas (measurement) 

maka dapat dilakukan analisis terhadap data yang ditunjukkan pada tabel 4.4: 

Tabel 4. 5 Uji Validitas dan Reliabilitas – Measurement 

Variabel laten Indikator Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

loading 

Kesimpulan AVE 

≥0.5 

CR 

≥0.7  

Kesimpulan 

Game Enjoyment GE1 0.850 Valid 0.771 0.910 Reliabel 

GE2 0.888 Valid 

GE3 0.896 Valid 

Character Competency 

Value 

CCV1 0.902 Valid 0.874 0.954 Reliabel 

CCV2 0.948 Valid 

CCV3 0.954 Valid 

Visual Authority Value VAV1 0.861 Valid 0.817 0.947 Reliabel 

VAV2 0.929 Valid 

VAV3 0.917 Valid 

VAV4 0.907 Valid 

Monetary Value MV1 0.943 Valid 0.900 0.964 Reliabel 

MV2 0.968 Valid 

MV3 0.934 Valid 

Character 

Identification 

CI1 0.953 Valid 0.861 

 

0.961 Reliabel 

CI2 0.965 Valid 

CI3 0.896 Valid 

CI4 0.896 Valid 

Satisfaction about 

Game 

SAT1 0.879 Valid 0.766 0.929 Reliabel 

SAT2 0.888 Valid 

SAT3 0.858 Valid 

SAT4 0.876 Valid 

Purchase Intention PI1 0.967 Valid 0.919 0.971 Reliabel 

PI2 0.973 Valid 

PI3 0.935 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada measurement 

model. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil bahwa semua indikator dari setiap 

variabel dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi standar yang diisyaratkan. 
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Adapun nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah memiliki factor loading ≥ 0.5. 

Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas adalah memiliki nilai AVE ≥ 0.5 

dan CR ≥ 0.7. 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pada subbab ini, peneliti melakukan pengujian terhadap Goodness of Fit. 

Pengujian Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model dengan data 

sampel. Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi model penelitian 

dengan data sampel atau teramati. Evaluasi model dapat dikatakan good fit apabila 

memiliki nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90, dan RMSEA < 0.08. Tabel berikut 

menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks GOF: 

Tabel 4. 6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 13.598 Poor Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.557 Poor Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.325 Poor Fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Word 2010 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian terhadap Goodness of Fit. Berdasarkan 

tabel tersebut menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF, CFI dan RMSEA memiliki 

evaluasi model poor fitkarena ketiga nilai indeks tersebut berada dibawah dan berada 
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diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks CMIN/DF tersebut memiliki cut of value 

sebesar 13.598 dan lebih tinggi dari standar yang diisyaratkan yaitu ≤ 5.0. Indeks CFI 

memiliki sebesar 0.557 lebih rendah dari standard yang diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. 

Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0.138 lebih tinggi dari 

standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan melihat 

nilai p dari model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang mempunyai 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Hasil kesimpulan hipotesis 

dapat ditentukan dengan melihat nilai estimasi dan p. Jika nilai estimasi dalam hasil 

analisis menunjukkan nilai positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan 

dan didukung oleh data. Namun, apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan 

nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. 

Pada tabel berikut dijelaskan hasil analisis data dari model secara keseluruhan: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 7 Output Regression 
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 Hipotesis  Estimate C.R. P Kesimpulan 

 
IV            PI 

 
0.673 11.494 *** H1 didukung oleh data 

 
CI            PI 

 
0.146 5.487 *** H2 didukung oleh data 

 
SAT           PI 

 
0.075 2.893 *** H3 didukung oleh data 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil output regression model secara keseluruhan. Berdasarkan 

tabel tersebut maka dapat disimpulkan analisa setiap hipotesis sebagai berikut: 

1. Variabel Integrated Value of Purchasing game item atau kumpulan dari nilai 

konsumsi berpengaruh positif terhadap Purchase Intention karena memiliki nilai 

positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.673, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 

11.494, dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standard yang diisyaratkan 

yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis Integrated Value of Purchasing game item berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention dan didukung oleh data. 

2. Variabel Character Identification berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.146, nilai Critical Ratio 

> 1.96 yaitu sebesar 5.487, dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari 

standard yang diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis Character Identification berpengaruh positif 

terhadap Purchase Intention dan didukung oleh data. 

3. Variabel Satisfaction about Game berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.075, nilai Critical Ratio 
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> 1.96 yaitu sebesar 2.893, dan nilai p *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari 

standard yang diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis Satisfaction about Game berpengaruh positif 

terhadap Purchase Intention dan didukung oleh data. 

4.5 Pembahasan 

Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel telah 

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reabilitas, serta model pengukuran lainnya 

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada 

model penelitian ini, 3 hipotesis terbukti berpengaruh positif dan tidak ada hipotesis 

yang tidak terbukti berpengaruh positif. Berikut pembahasan dari hasil pengujian 

masing-masing hipotesis penelitian ini : 

4.5.1 Pengaruh Integrated Value of Purchasing game item terhadap Purchase 

Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa integrated value of purchasing game 

item memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. hasil tersebut 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang menyimpukan bahwa integrated value of 

purchasing game item memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention (Park & 

Lee, 2011). Ada banyak penelitian yang menyelidiki tentang niat pemain game 

membeli item game, tetapi tidak ada yang mengacu pada teori nilai konsumsi (Park & 

Lee, 2011). Pengguna item game juga di pengaruhi oleh rasa senang bermain, 

kompetensi karakter, dan persyaratan konteks pencarian. Game yang dimainkan 

mengacu pada perasaan konsentrasi, kesenangan, dan keingintahuan dari para pemain 
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dengan permainan (Park & Lee, 2011). Telah dideskripsikan empat komponen nilai-

nilai daya tarik visual, nilai sosial, nilai permainan, dan nilai moneter. Keempat faktor 

itu digunakan untuk mengukur nilai terpadu pembelian item game (Park & Lee, 2011). 

Adanya 4 faktor di dalam hipotesis integrated value of purchasing game item, yaitu 

character competency value atau penguasaan dari pengguna game itu sendiri. Game 

enjoyment value seperti pemain senang menonton hasil dari tindakan yang mereka 

lakukan sendiri, sehingga pemain merasa nyaman dengan permainan tersebut. Visual 

authority value yaitu visualisasi video game dalam pikiran, menggambarkan elemen 

video game dalam lingkungan kehidupan nyata misalnya dipikiran dan kepala. 

Monetary value sebagai kuantitas uang dalam sistem ekonomi pemain (Park & Lee, 

2011). Game Players Unknown Battlegrounds memiliki beragam macam game item 

untuk karakter di dalam game tersebut. Dikarenakan Players Unknown Battlegrounds 

game online yang juga mengandung unsur nilai didalam integrated value of purchasing 

game item. Players Unknown Battlegrounds juga pernah memasuki peringkat 1 dari 20 

besar game online di dunia. 

4.5.1.1 Pengaruh Game Enjoyment  terhadap Purchase Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa Game Enjoyment Value memiliki 

pengaruh negatif terhadap Purchase Intention dan tidak signifikan. Di artikan bahwa 

niat konsumen dalam membeli virtual item bukan karena dengan membeli item game 

konsumen sangat menikmati permainannya ataupun bukan karena konsumen merasa 

bahagia dengan menggunakan game item nya. 

4.5.1.2 Pengaruh Character Competency Value terhadap Purchase Intention 

Analisis faktor yang Mempengaruhi..., Jauhar Khalis, Ma.-Ibs, 2018



 

  Indonesia Banking School 

73 

 

 

 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa Character Competency Value 

memiliki pengaruh negatif terhadap Purchase Intention dan tidak signifikan, yang 

berarti bahwa variabel Character Competency Value tersebut tidak berpengaruh dan 

tidak didukung oleh data. Konsumen merasa tidak mempengaruhi niat pembelian 

virtual item karena Character Competency Value. 

4.5.1.3 Pengaruh Visual Authority Value terhadap Purchase Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa Visual Authority Value memiliki 

pengaruh negatif terhadap Purchase Intention dan tidak signifikan yang berarti bahwa 

variabel Visual Authority Value tersebut tidak berpengaruh dan tidak didukung oleh 

data. Konsumen merasa tidak dapat mempengaruhi niat pembeliannya virtual item 

karena Visual Authority Value. 

4.5.1.4 Pengaruh Monetary Value terhadap Purchase Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa Monetary Value  memiliki pengaruh 

positif terhadap Purchase Intention dan signifikan, yang berarti bahwa variabel 

Monetary Value tersebut berpengaruh dan didukung oleh data. Konsumen merasa niat 

pembelian virtual item didasarkan karena Monetary Value. 

4.5.2 Pengaruh Character Identification terhadap Purchase Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa character identification memiliki 

pengaruh positif terhadap purchase intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi 

penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa character identification secara 

langsung mempengaruhi purchase intention untuk pembelian game item terutama pada 
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seorang pemain game tersebut. Character identification juga di artikan seperti 

keinginan seseorang untuk menjadi seperti atau bertindak seperti karakter di media. 

Selain itu, mereka melaporkan bahwa individu memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk mengidentifikasi karakter dengan jenis kelamin yang sama dan dengan 

karakteristik yang serupa dengan diri mereka sendiri (Hoffner & Buchanan, 2005). 

Sehingga untuk para seorang gamer sejati yang merasa dirinya seperti karakter di 

dalam sebuah game akan terdorong untuk berniat membeli game item didalam game 

Players Unknown Battlegrounds. 

4.5.3 Pengaruh Satisfaction about Game terhadap Purchase Intention 

Hasil uji hipotesis ini menunjukan bahwa Satisfaction about Game memiliki 

pengaruh positif terhadap Purchase Intention. Hasil tersebut mengkonfirmasi 

penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa Satisfaction about Game seorang 

gamer yang berusaha untuk mendapatkan kekuatan lebih dari gamer lain, memotivasi 

gamer untuk membeli item game online yang gamers anggap berharga, untuk niat 

pembelian game itemmemiliki pengaruh positif terhadap Purchase Intention. Tetapi 

penelitian terdahulu memiliki hasil yang positif namun tidak signifikan (Park & Lee, 

2011), sedangkan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa satisfaction about game 

memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa responden peneliti sangatlah merasa puas mengenai game online bergenre battle 

royale terutama seperti game PUBG. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Purchase Intention pada 

virtual item yang dijual di game Players Unknown Battlegrounds, dalam penelitian ini 

penulis mencoba memberikan analisis tambahan sebagai implikasi menajerial yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengembang game Players Unknown Battlegrounds. 

Implikasi berdasarkan analisis Average Value dari setiap indikator pertanyaan pada 

penelitian sebagai gambaran real pengukuran preferensi konsumen, dan profil 

responden. Berikut ini adalah hasil analisis dan implikasi yang dapat penulis berikan 

pada pengembang game Players Unknown Battlegrounds: 

Tabel 4. 8 Implikasi Manajerial 

Variabel Measurement Average Value 

Character 

Competency 

Value 

CCV1:Ketika saya membeli game item saya 

dapat meningkatkan level permainan saya 

dengan cepat 

4,733 

4,735 

  

CCV2: Ketika saya membeli game item saya 

bisa mendapatkan poin game lebih banyak dari 

sebelumnya 

4,740 

CCV3: Ketika saya membeli game itemsaya 

dapat meningkatkan kekuatan karakter saya 

4,733 

Monetary 

Value 

MV1: Saya merasa game item tersebut 

memiliki nilai yang lebih di bandingkan dari 

harganya 

4,955 

4,938 MV2: Game item adalah produk yang bagus 

dilihat dari harganya 

4,962 

MV3: Saya merasa harga game item tersebut 

masuk akal 

4,896 

Purchase 

Intention 

PI1:Saya bermaksud membeli item game 

PUBG di masa depan 

4,851 

4,807 
PI2: Saya memprediksi bahwa saya akan 

membeli item game PUBG di masa depan 

4,851 

PI3: Saya berharap untuk membeli item game 

PUBG secepat mungkin 

4,718 
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Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan Ms. Excel 2010 

Maka implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada pengembang game 

Players Unknown Battlegrounds pada target gamers adalah dengan: 

1. Meningkatkan virtual item di dalam game Players Unknown Battlegrounds dengan 

cara menambahkan kekuatan beberapa item Players Uknown Battlegorunds, sehingga 

gamers dapat meningkatkan level permainannya dengan cepat, karena adanya 

tambahan power di beberapa item Players Unknown Battlegrounds. Menambahkan 

poin tambahan kepada gamers yang melakukan pembelian virtual item agar bisa 

mendapatkan rare item di dalam game Players Unknown Battlegrounds, jadi untuk 

pengembang agar bisa memasarkan item item yang baru release dan menambahkan 

additional kepada pembeli pertama untuk item barunya sehingga gamers merasa ada 

keuntungan jika item yang di beli ada poin tambahan untuk memainkannya. 

Pengembang untuk lebih mendesign item item di game Players Unknown 

Battlegrounds agar lebih terlihat memiliki kekuatan karakter di game nya sendiri, 

sehingga gamers merasa karakter yang dia mainkan adalah karakter yang sangat kuat 

dengan item yang di belinya. 

2. Meningkatkan desain item game Players Unknown Battlegrounds agar lebih terlihat 

worth it dimata seorang gamers dan membuat item tersebut dengan harga yang 

sebanding dengan desainnya juga yang sangat fantasi, jadi gamers merasa puas dengan 

desain item yang telah dikembangkan oleh seorang developer Players Unknown 

Battlegrounds. 
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3. Developer membuat item game yang berjangka waktu agar gamers merasa ingin 

membeli item tersebut secepat mungkin sebelum item tersebut sudah habis jangka 

waktunya, dengan cara itu game Players Unknown Battlegrounds mendapatkan 

keuntungan setiap jangka waktu item tersebut habis. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berkaitan dengan niat pembelian virtual item yang mana studi 

empiris kali ini dilakukan dengan menguji pengaruh integrated value of purchasing 

game item, satisfaction about game, dan character identification terhadap purchase 

intention virtual item, pengamatan dilakukan pada game Players Unknown 

Battlegrounds. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada penelitian ini 

menunjukkan 3 hipotesis yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan Dalam 

pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel integrated of purchasing game item memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap purchase intention yang telah di dukung oleh 4 nilai faktor yaitu 

character competency value, enjoyment value, monetary value, visual authority value. 

2. Dimensi Game Enjoyment Value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

integrated of purchasing game item berdasarkan data yang dimiliki penulis. 

3. Dimensi Character Competency Value memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap integrated of purchasing game item berdasarkan data yang dimiliki penulis. 

4. Dimensi Visual Authority Value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

integrated of purchasing game item berdasarkan data yang dimiliki penulis. 

5. Dimensi Monetary Value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

integrated of purchasing game item berdasarkan data yang dimiliki penulis. 
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6. Variabel character identification berpengaruh positif terhadap purchase intention 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

7. Variabel satisfaction about game berpengaruh positif terhadap purchase intention 

berdasarkan data yang dimiliki penulis 

5.2 Saran 

Meskipun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga 

masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Oleh 

karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi untuk responden di dalam negeri saja, penelitian selanjutnya 

disarankan dengan mencoba responden dari wilayah negara lain, sehingga hasil 

penelitian selanjutnya akan berbeda. 

2. Kemudian karena penelitian ini hanya mengambil sampel pemain pada pemain game 

online Players Unknown Battlegrounds saja, akan lebih baik jika sampel yang diambil 

mencakup pada pemain game online lain atau game online bergenre yang berbeda dari 

penelitian ini, dikarenakan banyaknya fitur yang berbeda yang ditawarkan pada tiap-

tiap game online, sehingga hasil penelitian pun dapat digeneralisasikan dalam lingkup 

yang lebih luas. 

3. Penelitian ini hanya meneliti 4 faktor nilai integrated value of purchasing game item, 

satisfaction about game, dan character identification dimana masih ada variabel lain 

yang memengaruhi purchase intention virtual item berdasarkan jurnal pendukung Ho 

& Wu 2012 masih ada beberapa faktor dari 4 nilai tersebut yang tidak di teliti. 
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4. Untuk kedepannya penelitian ini dapat membantu pengembang game Players 

Unknown Battlegrounds agar dapat lebih memaksimalkan dalam membuat virtual item 

di dalam game nya sehingga konsumen melihat item virtual itu seperti suatu barang 

yang harus di miliki oleh setiap gamers. 

 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan penelitian purchase intention virtual item dimasa 

yang akan datang dapat mengukur, menganalisa, dan menghasilkan hasil penelitian 

yang lebih baik dan bermanfaat. 
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