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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh turunan dari Integrated value 

terhadap intensi pembelian virtual item dalam game online “Playerunknown`s 

Battleground Mobile” atau disingkat PUBG Mobile. Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya dan diambil sebanyak 100 

responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan 

kepada responden yang pernah memainkan game online “PUBG Mobile”. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hipotesis diuji dengan uji t. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa Visual Authority Value dan Monetary Value baik secara 

parsial maupun simultan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap intensi pembelian 

virtual item pada game online “PUBG Mobile”.  Sedangkan untuk Enjoyment Value dan 

Character Competency Value tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi pembelian 

virtual item pada game online “PUBG Mobile”.   

Kata Kunci : Enjoyment Value, Visual Authority Value, Monetary Value, Character 

Competency dan Intensi Pembelian 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of integrated value on within game virtual item’s 

purchasing intention in the online game "Playerunknown`s Battleground Mobile" or 

abbreviated as PUBG Mobile. This research is a survey, research using a questionnaire 

as an instrument and taken as many as 100 respondents. Data collection is done by 

providing a list of questions to respondents who have played the online game "PUBG 

Mobile". This study uses multiple linear regression analysis tools. The hypothesis is 

tested by test. The test results show that Visual Authority Value and Monetary Value both 

partially and simultaneously have a positive and significant effect on the intention to buy 

virtual items in the online game "PUBG Mobile". Whereas the Enjoyment Value and 

Character Competency Value do not significantly influence the intention to purchase 

virtual items in the online game "PUBG Mobile" 

 

Keywords : Enjoyment Value, Visual Authority Value, Monetary Value, Character 

Competency and Purchase Intention 
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PENDAHULUAN 

Internet menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Indonesia jaman ini, internet juga 

menjadi salah satu pilihan untuk berinteraksi satu sama lain secara online.Salah satu hal yang 

banyak diminati sekarang ini adalah konten game online, Menurut Ho dan Wu (2012) game 

online umumnya dimainkan oleh pengguna ditempat yang berbeda. Mereka berbagi informasi di 

dunia virtual dengan koneksi internet. Perkembangan game online mengalami peningkatan 

sepulu tahun terakhir ini ditambah dengan terjangkaunya harga komponen atau device game. 

Salah satu faktor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan game online jaman sekarang, 

karena banyaknya situs web yang memudahkan para pemain untuk mengunduh game tersebut. 

Pada tahun 2018, Berdasarkan data dari Decision Lab dan Mobile Marketing 

Asscociation (MMA) yang melakukan studi terkait game di Indonesia menyebutkan, jumlah 

gamer mobile di Tanah Air mencapai 60 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat 

menjadi 100 juta pada 2020. Hal ini dikarenakan distribusi game yang kini tidak hanya tersedia 

pada konsol saja, melainkan merambah ke smartphone. Dengan begitu, berbagai game busa 

dengan mudah diakses dan dimainkan oleh para gamer. Bahkan bermain game sudah menjadi 

aktivitas rutin dilakukan oleh masyarakat lintas gender dan usia. 

Perkembangan game online yang signifikan menjadikan industri game online menjadi 

salah satu jenis bisnis e-commerce yang menguntungkan dan banyaknya developer berlomba-

lomba menghadirkan game mobile online yang diperuntukan untuk pemain yang haus akan 

persaingan dan demi meraup keuntungan. Para developer menghadirkan salah satu fitur bernama 

sistem gacha yang dapat dibeli oleh pemain dengan uang riil untuk mendapatkan item virtual 

dalam game tersebut dan sudah bukan jadi rahasia umum lagi bila para pemain melakukan 

pembelian item virtual dalam game dengan uang riil mereka. Item Virtual sendiri adalah benda 

atau uang non-fisik yang dibeli untuk digunakan dalam komunitas online atau game online.  

Melalui transaksi mikro pembelian dapat dilakukan in-game sales, dan untuk 

pembayarannya sendiri bisa menggunakan mata uang yang tersedia dengan region masing–

masing. Virtual goods  merupakan pasar baru yang  muncul beberapa tahun yang lalu dan 

sekarang diperkirakan bernilai milyaran juta U.S Dollars (Hamari dan Lehdonvirta, 2010).  
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Pada tahun 2017 sebuah game dengan genre Battle Royale yang viral menyapu bersih 

komunitas PC gamers. Nama dari game itu adalah PlayerUnknown’s Battlegrounds atau 

disingkat menjadi PUBG, sebuah game dimana kamu harus bertahan hidup bertempur melawan 

100 pemain lain dan menjadi yang terakhir untuk hidup.  

Hype dari PUBG setelah rilis fullnya tahun 2017 belum mati, sekarang ada versi mobile 

dari game yang dicintai penggemar genre battle royale tersebut. PUBG Mobile sudah di rilis 

sebagai beta di seluruh dunia dan mencapai 10 Juta download hanya dalam kurun waktu 

seminggu setelah masuk ke app store.  

Game PUBG Mobile ini juga menyediakan item game dengan tingkat kesulitan yang 

berbeda untuk mendapatkannya, mereka menyediakan sebuah skin untuk beberapa senjata dan 

pakaian yang bisa dibeli oleh para pemain menggunakan uang  riil. 

Menurut Kumparan.com, PUBG Mobile menguasai dunia. Game battle royale yang 

diterbitkan oleh Tencent itu bukan hanya menjadi game mobile paling populer di dunia, tapi juga 

dilaporkan menjadi yang paling laris. 

Dengan jumlah pemain aktif bulanan mencapai 100 juta, PUBG mobile dilaporkan oleh 

The Financial Times berhasil mengumpulkan pendapatan sebanyak 146 juta dolar AS atau 

sekitar Rp 2 triliun pada Mei lalu. 

Perilaku pemain yang rela merogoh koceknya untuk membeli item game dalam pubg 

mobile bisa saja didasari oleh adanya integrated value sebagai faktor yang bisa menstimulasi niat 

dan intensi pemain untuk membeli item virtual, seperti pengaruh dari Enjoyment Value, hal 

tersebut dinilai sebagai dari kesenangan yang dirasakan gamers dalam bermain game online, lalu 

dari unsur Visual Authority Value yang membuat tampilan visual game item dapat digunakan 

untuk bersosial, dipamerkan atau menjadi hiasan semata menjadi suatu penilaian dari value 

tersebut, unsur Monetery Value adalah unsur yang mempengaruhi seberapa besar harga yang 

dikeluarkan jika dibandingkan dengan efek dan manfaat game item yang akan dibeli, dan yang 

terakhir dari unsur Character Competency Value, Value ini dinilai berdasarkan kompetensi 

karakter seperti kekuatan, fungsi atau atribut tambahan pada game item. 
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LANDASAN TEORI 

Niat Beli 

Pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. Pengetahuan akan niat beli sangat diperlukan para pemasar untuk 

mengetahui niat konsumen terhadap suatu produk maupun untuk memprediksikan perilaku 

konsumen pada masa yang akan datang Kotler & Keller, (2009).  Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2008), ada beberapa model sikap yang menentukan sikap konsumen salah satunya model sikap 

tiga komponen. Dalam model sikap tiga komponen, sikap terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

Komponen Kognitif, Komponen Afektif, dan Komponen Konatif  

Barang Virtual pada Game 

Li (2012) dalam jurnal Akbar Nugroho Wijaya dan Dini Turipanam Alamanda mengenai 

KAJIAN TEORI NILAI KONSUMSI TERHADAP PEMBELIAN BARANG VIRTUAL PADA 

GAME ONLINE MOBA, menjelaskan bahwa sebuah ekonomi baru telah muncul di dunia maya. 

Hal ini telah menarik banyak perhatian orang sehingga banyak orang yang menggunakan uang 

nyata (cash) untuk membeli virtual goods atau sering disebut dengan real-money trade (RMT). 

Virtual goods merupakan produk  yang  secara  nyata  dapat  dirasakan  manfaatnya  dan  dapat  

diterima  secara  logika  meskipun kehadirannya melalui berbagai media/mekanisme lainnya 

seperti komputer dan perangkat digital lainnya. Pembelian dan penjualan virtual goods pertama 

kali muncul pada akhir tahun 1990-an ketika pedang, baju besi, dan item lainnya diperdagangkan 

oleh pemain MMORPG di eBay (Lim dan Seng, 2010) dalam jurnal Akbar Nugroho Wijaya dan 

Dini Turipanam Alamanda mengenai KAJIAN TEORI NILAI KONSUMSI TERHADAP 

PEMBELIAN BARANG VIRTUAL PADA GAME ONLINE MOBA. Virtual goods diperlukan 

pemain untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam permainan, meningkatkan status karakter, 

mendapatkan prestasi dalam game, serta untuk mencari kesenangan dan kepuasan. 

Integrated Value 

Menurut Park dan Lee (2011) dalam jurnal Exploring the value of purchasing online 

game items Bong-Won Park, Kun Chang Lee, definisi Integrated Values ini didapat berdasarkan 

Theory of consumtion Values (TCV). Pada TCV, terdapat lima jenis value, yaitu berdasarkan 

fungsional, sosial, emosional, kondisional dan epistemic. Berdasarkan lima value tersebut, TCV 
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dijelaskan sebagai kegunaan atau manfaat yang dapat dirasakan dan dimiliki pada kriteria 

tertentu. Menurut Park dan Lee (2011), dalam dunia game online, jika gamers merasakan sebuah 

item berharga atau bernilai, maka kemungkinan mereka membeli item tersebut akan bertambah 

tinggi. Hal tersebut memperkuat integrated value menjadi salah satu variabel bagi para peneliti 

untuk menganalisis sebuah pembelian game item pada game online. 

Menurut Park dan Lee (2011), integrated value untuk pembelian game item pada game 

online dibagi berdasarkan berikut: 

Enjoyment Value : Hal tersebut dinilai dari kesenangan yang dirasakan gamers dalam bermain 

game online, Visual Authority Value : Tampilan visual game item yang dapat digunakan untuk 

bersosial, dipamerkan atau menjadi hiasan semata menjadi suatu penilaian dari value tersebut, 

Monetery Value : Seberapa besar harga yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan efek dan 

manfaat game item yang akan dibeli, Character Competency Value : Value ini dinilai 

berdasarkan kompetensi karakter seperti kekuatan, fungsi atau atribut tambahan pada game item. 

Enjoyment Value 

Menurut Park dan Lee (2011), Enjoyment Value adalah salah satu dimensi 

value yang mempengaruhi purchase intention. Berdasarkan TCV, Enjoyment 

Value memiliki istilah lain yaitu Emotional Value melibatkan, fun, perceived 

enjoyment dan playfulness value. Menurut studi pada jurnal Turel, Serenko & 

Bontis (2010), Enjoyment adalah salah satu value dari multiple value dimentions 

pada TCV. Enjoyment didefinisikan sebagai emosi saat mencerminkan 

kesenangan atau kegembiaraan (Turel, Serenko, & Bontis, 2010) 

Visual Authority Value 

Menurut Park dan Lee (2011), Visual Authority Value memiliki istilah lain 

yang disebut Social Value. Visual Authority Value memiliki reasons or values of 

purchasing game items dan dilihat dari showing off, decorative props, vanity item, 

hedonic attributes, dan visual/musical appeal value.Menurut studi pada jurnal 

Turel et al. (2010), social value adalah salah satu value dari multiple value 

dimensions pada TCV. Social Value berdasarkan studi Turel et al. (2010) dilihat 

dari social gains attributed dalam penggunaan artefak, Social Value juga dapat 
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memposisikan individu sebagai seorang yang trendy dan sophisticated (Turel et 

al., 2010). 

Monetery Value 

Menurut Park dan Lee (2011),  Monetary Value adalah value baru berupa 

tambahan didalam 4 dimensi yang telah disebutkan. Monetary Value mengacu 

pada investment, value for money, the requirement of the quest system, dan 

hobby.Menurut Turel et al. (2010), Monetary Value adalah Value for money. 

Value for money menjadi salah satu dimensi dari empat dimensi TCV menurut 

Turel et al (2010). Users yang merasa bahwa barang digital tersebut tidak mahal 

dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dan mereka akan dengan senang 

hati untuk membelinya. 

Character Competency Value  

Menurut Park dan Lee (2011), Character Competency Value adalah salah 

satu dimensi vale of purchasing game items. Didalam dunia game, pemain 

mengkonsumsi digital images hanya dengan bermain game tersebut dan mereka 

mengkonsumsi digital images didunia game menggunakan item yang beragam 

seperti armors dan swords. Seorang gamers akan semakin terobsesi didalam 

virtual world jika dia mendapat kemampuan yang diharapkan untuk 

menyelesaikan tantangan didalam game maupun menantang gamer lainnya. 

Character Competency yang rendah sangat mendorong gamers untuk mengejar 

dan mendapatkan advance virtual items yang berguna untuk meninggikan level 

karakter didalam game atau menantang gamer lainnya untuk mendapatkan sesansi 

prestasi tersendiri (Guo & Barnes, 2009) 

Purchase Intention 

Menurut Park & Lee (2011), Purchase Intention yang melibatkan game item 

dipengaruhi oleh integrated value yang mencakup Enjoyment value, Character 

Competency Value, Visual Authority Value, Monetary value, Character Idetification dan 

Satisfaction. Purchase Intention diartikan sebagai kemungkinan konsumen akan 
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merencanakan atau memiliki kemauan untuk membeli suatu produk atau jasa di masa 

yang akan datang (Kakkos, Trivellas, & Sdrolias, 2014) 

HIPOTESIS 

H1 : Enjoyment Value berpengaruh positif terhadap intensi pembelian virtual item pada game 

pubg mobile. 

H2 : Visual Authority Value berpengaruh positif terhadap intensi pembelian virtual item pada 

game pubg mobile. 

H3 : Monetary Value berpengaruh positif terhadap intensi pembelian virtual item pada game 

pubg mobile. 

H4 : Character Competency Value berpengaruh positif terhadap intensi pembelian virtual item 

pada game pubg mobile. 

METODE PENELITIAN 

 Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  kuantitatif.  Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu penyebaran kuesioner dan 

studi  kepustakaan  dan  teknik  pengambilan  sampel  yang  penulis  gunakan  adalah 

Nonprobability Sampling yakni Purposive Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

terdiri  dari  analisis  regresi  linear  berganda,  pengujian  analisis  determinasi ,  dan  pengujian 

signifikasi parsial (uji t)  menggunakan Aplikasi SPSS ver.25. Penelitian ini terdiri dari empat 

variabel  bebas  (independen)  dan  satu  variabel  terikat  (dependen).  Objek  penelitian  yang 

menjadi  variabel  independen  yaitu  (X1)  Enjoyment Value,  (X2)  Visual Authority Value,  

(X3) Monetary Value, (X4) Character Competency Value. Variabel  dependen  yaitu  (Y) 

Purchase Intention.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

antar variabel  (X1)  Enjoyment Value,  (X2)  Visual Authority Value,  (X3) Monetary Value, dan 

(X4) Character Competency Value. terhadap Purchase Intention. 

 Data penelitian ini diperoleh  melalui penyebaran kuesioner  kepada  responden  dengan 

menyebarkan kuesioner secara  online.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  

adalah  data  primer  yaitu  hasil  dari  kuesioner  yang  telah  di  distribusikan  dan informasi  
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yang  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  di  lapangan  dan  data  sekunder  yang merupakan  

informasi  yang  telah  penulis  cari  melalui  jurnal,  riset,  dan  buku  yang  dapat dipercaya. 

 Objek penelitian ini adalah Purchase Intention dalam game PUBG Mobile. Subjek dalam 

penelitian ini  adalah  para  pemain yang bermain game PUBG Mobile.  Jumlah sampel  yang  

didapat yaitu 100 responden dengan Indikator, mereka adalah pemain game PUBG Mobile 

selama dua bulan. Berikut ini definisi operasional dari masing-masing variabel: 

Tabel 1. Operasional Variabel 

Variabel Pertanyaan 

Enjoyment Value 

 

 

Saya lebih menikmati permainan ketika membeli item 

game PUBG mobile 

Permainan menjadi lebih menarik dengan membeli 

item game PUBG mobile 

Dengan menggunakan item game PUBG mobile saya 

lebih merasa bahagia 

Kesenangan saya bertambah dengan membeli item 

game  PUBG mobile 

Dengan membeli item game membuat PUBG mobile 

menjadi lebih mengasyikan 

Visual Authority Value 

 

 

Karakter saya menjadi lebih modis dengan membeli 

item game dalam PUBG mobile 

Dengan membeli item game karakter dalam game 

PUBG mobile saya menjadi lebih baik 

Saya lebih diperhatikan orang lain dengan membeli 

item game yang berbeda dalam PUBG mobile 

Dengan membeli item game dapat memberikan kesan 

yang lebih baik pada orang lain dalam PUBG mobile 

Dengan membeli item game dapat meningkatkan 

percaya diri pada karakter saya dalam PUBG mobile 

Monetary Value 

 

 

Menurut saya, fungsi item game PUGB mobile lebih 

besar daripada harganya 

Menurut saya, fungsi item game PUGB mobile sama 

dengan harga jualnya 

Menurut saya, harga yang diberikan dalam PUBG 

mobile adalah wajar 

Menurut saya, harga jual item game PUBG sesuai 

dengan kegunaannya 

Menurut saya, harga jual item game PUBG mobile 

sesuai dengan fungsinya 

 

Character Comptency 

Value 

 

Ketika saya membeli item dalam game PUBG mobile, 

permainan saya dapat meningkat secara cepat 
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Ketika saya membeli item dalam game PUBG mobile, 

saya bisa mendapatkan point lebih banyak 

Ketika saya membeli item dalam game PUGB, karakter 

game saya menjadi lebih kuat 

Purchase Intention 

 

 

Saya berniat untuk membeli item game dalam PUBG 

mobile dimasa yang akan datang  

saya pikir saya akan membeli item game dalam PUBG 

mobile dimasa mendatang 

Saya berharap untuk dapat membeli item game dalam 

PUBG mobile segera 

Saya akan membeli item game dalam PUBG mobile 

segera 

Sumber : Bong-Won Park & Kun Chang Lee (2011) 

 

Tabel pertanyaan ini didapat dan dimodifikasi dari dalam jurnal Exploring the value of 

purchasing online game items yang dikemukakan oleh Bong-Won Park & Kun Chang Lee 

(2011). 

Data  yang  terkumpul  diolah  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda. 

Menurut  Sugiyono  (2017)  regresi  linier  berganda  digunakan  bila  peneliti  bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau 

lebih  variabel  independen  sebagai  faktor  prediktor  dimanipulasi  (dinaik  turunkan  nilainya). 

Analisis  linier  ganda  akan  dilakukan  bila  jumlah  variabel  independennya  minimal  2. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada 100 responden. Namun ada total 131 responden yang menjabawab kuesioner 

tersebut. . Data lengkap mengenai profil responden yang menjadi objek penelitian dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Profil Responden 

Klasifikasi 

Responden 
Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin :     

Pria 90 68,70% 
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Wanita 41 31,30% 

Total 131 100% 

Umur :     

20 tahun - 29 tahun 88 67,20% 

30 tahun - 39 tahun 2 1,50% 

Dibawah 20 tahun 41 31,30% 

Total 131 100% 

Pengeluaran :     

Diatas Rp8.000.000 4 3,10% 

Dibawah 

Rp2.500.000 71 54,20% 

Rp2.500.000 - 

Rp4.999.999 43 
32,80% 

Rp5.000.000 - 

Rp7.999.999 13 
9,90% 

Total 131 100% 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas kuesioner di  tentukan dengan membandingkan antara r hitung dan r tabel. 

Menentukan  besarnya  nilai  r  tabel  dengan  ketentuan  tingkat  kepercayaan (degree  of  

freedom  =  df)  jumlah  kasus  dikurangi  dua  atau  30  –  2  =  28  dengan tingkat signifikansi 

5%, maka nilai r tabel sebesar 0,3610. Jika r tabel < r hitung maka valid (Rochaety, 2009). 

Tabel 3 Uji Validitas 

 Dimensi Indikator r-tabel r-hitung Hasil 

Enjoyment Value (X1) 

X1.1 

0,361 

0,811 Valid 

X1.2 0,875 Valid 

X1.3 0,808 Valid 

X1.4 0,903 Valid 

X1.5 0,932 Valid 
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Visual Authority Value (X2) 

X2.1 

0,361 

0,699 Valid 

X2.2 0,770 Valid 

X2.3 0,842 Valid 

X2.4 0,830 Valid 

X2.5 0,822 Valid 

Monetary Value (X3) 

X3.1 

0,361 

0,843 Valid 

X3.2 0,899 Valid 

X3.3 0,926 Valid 

X3.4 0,934 Valid 

X3.5 0,852 Valid 

Character Competency Value 

(X4) 

X4.1 

0,361 

0,941 Valid 

X4.2 0,888 Valid 

X4.3 0,911 Valid 

Purchase Intention (Y) 

Y.1 

0,361 

0,906 Valid 

Y.2 0,948 Valid 

Y.3 0,863 Valid 

Y.4 0,923 Valid 

Sumber : Data Pengolahan tahun 2020 

Uji validitas dilakukan terhadap 30 responden diluar sampel penelitian. Hasil uji validitas  

kuesioner menunjukkan bahwa rhitung  seluruh butir item lebih besar dari rtabel  sehingga seluruh 

butir item dinyatakan valid.  

Pengujian  reliabilitas  pada  penelitian  ini  menggunakan  internal consistency, yaitu 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Internal consistency  diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha. Jika 

koefisiensi  alpha  lebih besar dari pada 0,600  maka dinyatakan bahwa instrumen pengukuran  

yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  handal.  Tabel  4  di  bawah  ini menunjukkan hasil 

dari uji reliabilitas instrumen yang peneliti gunakan. 
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Tabel 4 Reliabilitas 

Dimensi Cut Off Cronbach Alpha Hasil 

(X1) Enjoyment Value 0,600 0,916 Reliabel 

(X2) Visual Authority Value 0,600 0,844 Reliabel 

(X3) Monetary Value 0,600 0,932 Reliabel 

(X4) Character Competency 

Value 

0,600 0,901 Reliabel 

(Y) Purchase Intention 0,600 0,930 Reliabel 

Sumber : Data Pengolahan tahun 2020 

Berdasarkan tabel 4 di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  tingkat reliabilitas 

seluruh  dimensi  variabel  X  dan  tingkat  reliabilitas  variabel  Y  dinyatakan  reliabel karena 

nilai cronbach alpha > 0,600. 

UJI HIPOTESIS  

Persamaan regresi linier berganda dan uji t dalam penelitian ini mengacu pada hasil olah 

data atau output di bawah ini: 

Tabel 5. Regresi Linier Berganda dan Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  T Sig 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2,011 1,887   1,066 0,289 

Enjoyment Value 0,142 0,11 0,159 1,290 0,2 

Visual Authority Value 0,253 0,121 0,266 2,087 0,04 

Monetary Value 0,2 0,081 0,272 2.477 0,015 

Character Competency Value 0,139 0,141 0,114 .986 0,327 

Dependent Variable : Purchase Intention 

Sumber : Data Pengolahan tahun 2020 



13 
 

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan signifikansi pengaruh secara individu 

variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. Hal ini  dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas  menjelaskan variasi-variabel terikat. 

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05 (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika 

nilai signifikansi lebih besar dari  0,05 (sig > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

Hasil statistik uji t untuk Variabel Enjoyment Value (X1) diperoleh nilai t hitung  sebesar 

1,290 dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 dan  koefisien regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,159; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “H1 : Enjoyment Value berpengaruh 

positif terhadap intensi pembelian virtual item pada game pubg mobile” ditolak. Hasil statistik 

uji t untuk Variabel Visual Authority Value (X2) diperoleh nilai t hitung  sebesar 2,087 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,040 dan koefisien  regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,266; 

maka hipotesis yang menyatakan bahwa “H2 : Visual Authority Value berpengaruh positif 

terhadap intensi pembelian virtual item pada game pubg mobile” diterima. Hasil statistik uji t 

untuk Variabel Monetary Value (X3) diperoleh nilai t hitung  sebesar 2,477 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,015 dan koefisien  regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,272; maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa “H3 : Monetary Value berpengaruh positif terhadap intensi 

pembelian virtual item pada game pubg mobile” diterima. Hasil statistik uji t untuk Variabel 

Character Competency Value (X4) diperoleh nilai t hitung  sebesar 0,986 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,327  dan  koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,114 maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa “H4 : Character Competency Value berpengaruh positif 

terhadap intensi pembelian virtual item pada game pubg mobil” ditolak. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 5 Di atas maka maka 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Y= 2,011+ 0,159 X1 + 0,266 X2 + 0,272 X3 + 0,114 X4 + 1,887 
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PEMBAHASAN 

Hasil temuan uji hipotesis pada Enjoyment value dan Character Competency Value tidak 

mendukung terjadinya intensi pembelian didalam game PUBG mobile. Sedangkan hasil temuan 

uji hipotesis pada Visual Authority Value dan Monetary Value mendukung terjadinya intensi 

pembelian didalam game PUBG mobile. 

Hal ini disebabkan karena Visual Authority Value merupakan pemasukan andalan bagi 

game PUBG mobile dalam hal microtransaction. Pihak developer selalu rutin memberikan 

pembaharuan atau update item virtual setiap musimnya yang bertujuan untuk menggoda para 

pemain agar berlomba-lomba untuk membeli item yang ditawarkan demi mempercantik karakter 

maupun hanya untuk mengoleksi item tersebut demi menjadi alat pembeda karakter mereka dari 

pemain lain setiap musimnya, hal itu bisa dianggap berhasil karena seperti yang dikutip oleh 

kompas.com dalam “PUBG Mobile Catat Rekor Pendapatan Tertinggi” mengatakan kalau PUBG 

Mobile dapat meraup untung sebesar 32.5 juta dollar AS dalam kurun waktu satu bulan selama 

bulan November 2018 pada penjualan virtual item tersebut.  

Meskipun kegunaan dari item yang mereka beli tersebut tidak mempengaruhi kekuatan 

karakter mereka dalam permainan, tetapi tetap saja para pemain akan mengeluarkan uang 

berapapun untuk mendapatkan item virtual tersebut demi kepuasan semata. Dalam hal ini 

Monetary Value memiliki hubungan erat dengan Visual Authority Value karena demi 

mendekorasi karakter dan menaikan status sosial mereka di komunitas, mereka rela merogoh 

kocek berapapun itu.  

Penyebab Enjoyment Value tidak mendukung intensi pembelian dikarenakan bagi para 

pemain, hal yang membuat mereka asik dan senang dalam bermain game PUBG Mobile adalah 

dengan bermain bersama dengan teman atau squad mereka. Itulah yang menjadi konsep dasar 

dalam game PUBG Mobile yang mengharuskan mereka bermain bersama demi menciptakan 

experience sharing yang menyenangkan dan kemenangan dalam game tersebut. 

Sekarang ini microtransaction sudah menjadi keharusan disetiap game online, bagi 

developer PUBG Mobile yang lebih mementingkan experience sharing, kerjasama dan keahlian 

individu yang mereka peroleh dari tingkat durasi bermain, maka mereka lebih memilih 

mencondongkan menjual visual dekoratif karakter saja untuk menjaga keseimbangan didalam 
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game. Itulah sebabnya Character Competency Value tidak mendukung dalam intensi pembelian 

dikarenakan dalam game PUBG Mobile, hal yang menentukan kekuatan dari karakter game 

tersebut adalah keahlian bermain pada individu dan kerjasama tim yang memainkan game 

tersebut. Item Virtual yang ditawarkan oleh developer kepada para pemain, tidak sama sekali 

memberikan efek khusus untuk memperkuat karakter mereka secara instan.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tentang Pengaruh Integrated Value terhadap Intensi Pembelian 

Virtual item  pada Game PlayerUnknown`s Battlegrounds Mobile diketahui bahwa tidak semua 

variable yang termasuk dalam integrated value menyebabkan terjadinya intensi pembelian dalam 

game tersebut, dimulai dari Visual Authority Value (X2) dan Monetary Value (X3) yang 

memiliki keterkaitan penting dalam intensi pembeli para pemain. Hal ini dikarenakan developer 

dari game PUBG Mobile menjadikan sebuah experience sharing, kerjasama dan keahlian 

individu sebagai konsep dasar untuk memenangkan permainan didalam game tersebut.  

Mengenai pendapatan utama yang diperoleh developer game tersebut, ternyata hanya 

sebatas virtual item yang bersifat mendekorasi karakter saja dan tidak memberikan efek apapun 

mengenai penambahan status kekuatan pada karakter game, karena dekorasi karakter yang 

ditawarkan oleh developer selalu menarik, membuat para pemain rela merogoh kocek yang 

salam demi mendapatkan virtual item tersebut.   

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya Visual Authority Value (X2) dan 

Monetary Value (X3),  semakin meningkat pula terjadinya intensi pembelian (Y) dalam game 

PUBG Mobile.  Sebaliknya karena konsep yang diberikan oleh game PUBG Mobile membuat 

variabel Enjoyment Value (X1) dan Character Competency Value (X4) tidak berpengaruh positif 

pada intensi pembelian dalam game PUBG Mobile. 

SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka berikut ini merupakan saran penulis 

yang bersifat implementasi yang dapat digunakan oleh para developer. 

1. Saran bagi game PUBG Mobile dan game kompetitif lainnya adalah memberikan 

penawaran atau menjual virtual item hanya bersifat dekorasi saja dan tidak 
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memberikan efek khusus apapun kepada kekuatan karakter agar tetap menjaga 

keseimbangan dalam bermain. Hal ini dikarenakan dari beberapa game online yang 

telah rilis, mereka menyajikan virtual item yang memberikan efek kekuatan tambahan 

secara instan kepada karakter dan menjadikan game tersebut bertajuk pay to win. Hal 

itu dapat menyebabkan game tersebut tidak akan tahan lama dan berujung dead game. 

Penyebab kebanyakan game yang bertajuk pay to win banyak mengalami dead game 

karena ketidakseimbangan yang dirasakan oleh pemain yang tidak membeli virtual 

item dengan mereka yang membeli. Perbedaan kekuatan yang terbilang tidak adil itu 

membuat mereka beralih ke game yang tidak membutuhkan uang agar menjadi lebih 

kuat. Tidak hanya untuk game PUBG Mobile saja, tetapi juga untuk game yang lain.  

2. Bila mana memang mengharuskan virtual item tersebut memiliki efek khusus dan 

mempermudah mereka untuk menambahkan kekuatan agar karakter menjadi lebih 

kuat, sebaiknya para developer tidak memberikan item efek yang berlebihan agar 

tidak membuat jarak antara pemain yang membeli dengan yang tidak membeli virtual 

item tersebut dengan uang riil dan juga diharapkan para developer juga memberikan 

keringanan kepada para pemain yang tidak membeli item tersebut dengan uang riil 

agar bisa dapat menggunakan item ekslusif dengan cara yang lain, misalnya dengan 

membeli item tersebut menggunakan uang dalam game yang biasa mereka peroleh 

dari bermain game itu sendiri. 

3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan 

metode lain atau tambahan variabel lain diluar yang  penulis teliti yang diduga 

sebagai pengaruh kuat terhadap intensi pembelian item virtual pada game PUBG 

Mobile maupun game lain.  
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