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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Consumer Behaviour 

Consumen behavior menurut (Shiffman & Wisenblit, 2015) didefinisikan sebagai 

studi mengenai perilaku konsumen selama mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana individu dapat 

menggunakan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, dan usaha, untuk 

produk yang ditawarkan (Schiffman & Wisenblit, 2015). Sedangkan menurut  

(Michael R, 2017) ruang lingkup perilaku konsumen mencakup banyak hal karena 

perilaku konsumen adalah sebuah studi dari proses-proses yang berkembang ketika 

individu atau sekelompok orang memilih, membeli, menggunakan, atau 

menghentikan pemakaian sebuah produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. 

Sehingga perilaku konsumen dapat disimpulkan sebagai studi mengenai perilaku 

seseorang atau kelompok dalam menentukan produk dan merek yang dibeli, mengapa 

mereka membelinya, kapan mereka membelinya, di mana mereka membelinya, 

seberapa sering mereka membelinya, seberapa sering mereka menggunakannya, 

bagaimana mereka mengevaluasi produk tersebut setelah pembelian, dan apakah 

mereka akan membelinya berulang kali atau tidak. 
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Proses dari pengambilan keputusan termasuk dalam tiga tahap menurut 

(Schiffman & Wisenblit, 2015), yaitu: tahap masukan (input), tahap proses (process), 

dan tahap pengeluaran (output). 

1. Tahap masukan (input) 

Meliputi dua faktor yaitu: usaha perusahaan marketing seperti, produk, harga 

promosi, serta distribusi dan pengaruh sosial budaya seperti, keluarga, teman, 

tetangga, kelas sosial, entitas budaya dan subkultur. Tahap ini juga mencakup metode 

di mana informasi dari perusahaan dan sosial budaya dibagikan ke konsumen. 

2. Tahap proses (process) 

Berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan. Faktor psikologis 

yaitu, motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan sikap, memengaruhi 

bagaimana input dari luar dalam tahap input memengaruhi keputusan konsumen 

terhadap suatu kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi 

alternatif. Pengalaman yang diperoleh melalui evaluasi alternatif, akan menjadi 

bagian dari faktor psikologis konsumen melalui proses pembelajaran. 

3. Tahap pengeluaran (output) 

Terdiri dari dua kegiatan pasca-keputusan yaitu: perilaku pembelian dan evaluasi 

pasca-pembelian. Konsumen akan melakukan pembelian ulang atau tidak, tergantung 

dari puas atau tidaknya konsumen terhadap produk dan jasa yang dibelinya.  

2.2 Virtual Goods 

Virtual goods dapat berupa equipment seperti pakaian dan aksesoris untuk 

karakter dalam game, weapon dan armor untuk mereka berperang, furnitur virtual, 

Analisis pengaruh functional..., Maria Jacquelyn, FB UMN, 2019



26 
 

dan mata uang dalam game atau token (Hamari & Keronen, 2017). Sementara 

menurut (Lehdonvirta, 2009) virtual goods didefinisikan sebagai objek seperti 

karakter, item, mata uang, dan token yang ada di dalam game online.  Virtual Item 

sudah menjadi salah satu hal penting dalam game, (Holin & Chuen-Tsai, 2007) 

mendeskripsikan ada dua kategori dari virtual item itu sendiri yaitu: 1) functional 

property, befungsi untuk meningkatkan kekuatan offensive atau defensive karakter 

atau hewan peliharaannya, misalnya meningkatkan kecepatan kendaraan karakter, 

memperbaiki senjata, atau membantu mempertahankan exp setelah kematian karakter. 

2) decorative property, berfungsi untuk mengubah visualisasi atau penampilan 

karakter, hewan peliharaan mereka, dan meningkatkan alat komunikasi dalam game. 

2.3 Theory of Consumption Value 

Consumption values adalah salah satu faktor yang efektif dalam membantu 

peneliti memahami preferensi konsumen dalam memilih produk dan merek. Lima 

dasar consumption values yang memengaruhi perilaku preferensi konsumen 

kemudian dikembangkan oleh (Sheth, Newman, & Gross, 1991) yaitu, functional 

value, social value, emotional value, epistemic value, dan conditional value. Dimensi 

functional value digambarkan sebagai manfaat yang diperoleh dari kinerja, kualitas, 

dan harga suatu produk.  

Social value digambarkan sebagai manfaat sosial yang diperoleh seseorang 

saat menggunakan suatu produk. Untuk dimensi emotional value, perasaan yang 

dirasakan dari penggunaan produk dipertimbangkan. Dimensi conditional value.  

muncul sebagai akibat dari perubahan preferensi pembelian konsumen dalam suatu 
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situasi yang spesifik. Epistemic value digambarkan sebagai kualitas baru dan kreatif 

dari suatu produk dan kepuasan yang dapat diberikannya untuk kebutuhan eksplorasi 

konsumen (Sheth et al., 1991) 

Namun, untuk penelitian ini (H. W. Kim et al., 2011) hanya menggunakan 

tiga dimensi yang terkait dari customer consumption value yaitu: functional value, 

emotional value, dan social value. Dalam penelitian ini, nilai-nilai functional, 

emotional, dan social ditunjukkan untuk memberikan pengaruh signifikan pada 

consumer behavior. 

2.4 Functional Value 

 Functional value didefinisikan sebagai manfaat yang dirasakan dari 

penggunaan produk dan jasa, ditentukan oleh penilaian rasional dan ekonomi individu  

(Carlos Fandos Roig, Sanchez Garcia, Angel Moliner Tena, & Llorens Monzonis, 

2006). Functional value didefinisikan sebagai manfaat yang dirasakan didapat dari 

kapasitas untuk kinerja fungsional, manfaat, atau kemampuan fisik dari suatu produk. 

Secara tradisional, nilai fungsional dianggap sebagai pendorong utama yang dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen (Sheth et al., 1991). Jika menurut (H. W. Kim et 

al., 2011) functional value  suatu produk bisa didapatkan dari karakteristik atau 

atributnya, termasuk reliabilitas, daya tahan, dan harga. (Carlos Fandos Roig et al., 2006)  

 Sehubungan dengan kebutuhan pelanggan untuk fungsi dari suatu produk, 

beberapa peneliti berpendapat bahwa atribut harga adalah bagian dari functional 

value, selain reliabilitas dan daya tahan yang sering disebut sebagai kualitas suatu 

produk (Sheth et al., 1991).Oleh karena itu dalam penelitian menurut (H. W. Kim et 
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al., 2011)  functional value memiliki dua komponen yaitu price utility dan functional 

quality. 

2.4.1 Price Utility 

 Menurut (Sweeney and Soutar, 2001) dalam (Ranaweera & Karjaluoto, 

2017) price value dapat didefinisikan sebagai manfaat yang berasal dari produk atau 

jasa dengan mengurangi biaya jangka pendek dan jangka panjangnya. Menurut 

(H. W. Kim et al., 2011) price utility adalah manfaat yang dirasakan dari barang 

digital berasal dari penggunaan uang yang dirasakan efisien. Menurut teori 

transaction utility, semakin menguntungkan harga produk bagi konsumen, maka akan 

semakin besar manfaat yang dirasakan. Ini dikarenakan konsumen menganggap 

bahwa sebuah transaksi akan lebih berharga jika penggunaan uang mereka semakin 

efisien (H. W. Kim et al., 2011).  

 Kemudian (Pappas, Mikalef, Giannakos, & Kourouthanassis, 2019) 

mendefinisikan price value sebagai persepsi pengguna bahwa mobile game memiliki 

value for money yang baik dan memiliki harga yang masuk akal. Jika konsumen 

merasa bahwa layanan mobile game yang mereka terima sebanding dengan harga 

yang mereka bayar, maka persepsi mereka mengenai value yang diterima dari harga 

yang dibayarkan akan tinggi.  

 Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pengertian (H. W. Kim 

et al., 2011) yang mendefinisikan price utility sebagai manfaat yang dirasakan dari 

barang digital berasal dari penggunaan uang yang dirasakan efisien. 
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2.4.2 Functional quality 

Functional quality didefinisikan sebagai manfaat dari suatu produk digital secara 

keseluruhan bedasarkan fungsi dan kinerja yang diharapkan dari produk tersebut (H. 

W. Kim et al., 2011). (Zeithaml, 1988) mendefinisikan quality perception sebagai 

penilaian konsumen mengenai “superiority or excellence”dari suatu produk atau jasa. 

Quality perception didefinisikan sebagai penilaian konsumen terhadap keunggulan 

produk atau jasa secara keseluruhan berdasarkan nilai intrinsik (kinerja dan daya 

tahan) dan ekstrinsik (Asshidin, Abidin, & Borhan, 2016). 

Bedasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini functional quality 

didefinisikan oleh (H. W. Kim et al., 2011) sebagai manfaat dari suatu produk digital 

secara keseluruhan bedasarkan fungsi dan kinerja yang diharapkan dari produk 

tersebut. 

2.5 Emotional Value 

Menurut (Sweeney and Soutar, 2001) dalam  (Asshidin et al., 2016) emotional 

value didefinisikan sebagai manfaat yang berasal dari perasaan atau keadaan afektif 

(yaitu kenikmatan atau kesenangan) yang dihasilkan oleh suatu produk atau jasa. Lalu 

menurut (H. W. Kim et al., 2011) emotional value dapat dikatakan juga sebagai 

hedonic value atau experiential value yang diartikan sebagai manfaat yang dirasakan  

dari digital item berdasarkan kapasitasnya untuk menimbulkan perasaan atau keadaan 

afektif. (Rudawska, Petljak, & Stulec, 2015) menjelaskan bahwa hedonic value 

mengacu pada tingkat persepsi konsumen di mana suatu barang atau jasa dianggap 

berguna secara emosional, melalui berbagai perasaan positif yang bermanfaat. Oleh 
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karena itu hedonic value dipahami sebagai manfaat emosional yang dirasakan 

pelanggan melalui pengalaman membeli produk atau jasa selain pencapaian maksud 

pembelian asli yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Emotional value dari suatu produk berasal dari perasaan spesifik dirasakan oleh 

konsumen. Konsumsi yang hedonis melibatkan aspek multi-sensory, fantasi, dan 

emosi dari pengalaman individu dengan suatu produk atau jasa. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini (H. W. Kim et al., 2011) mengidentifikasi aeshetics dan playfulness 

sebagai dua faktor yang menentukan emotional value. 

2.5.1 Aesthetics 

Aesthetics dijelaskan sebagai segala jenis pengalaman yang berhubungan dengan 

panca indra, tanpa memperhatikan apakah pengalaman yang dirasakan indah atau 

tidak, dan apakah pengalaman tersebut terjadi secara alami atau artistik (White, 1996) 

dalam (Susan Leigh & James R., 1987). (Cai, Xu, Yu, & De Souza, 2008) 

medefinisikan aethetics sebagai evaluasi menyeluruh mengenai prinsip desain dan 

objek individual yang melibatkan daya tarik visual yang dirasakan dari produk 

digital. Menurut (Lindgaard & Whitfield, 2004) asthetics adalah fungsi paralel untuk 

menemukan ekspresi dalam modulasi informasi persepsi panca indra, dan dari 

beragam produk yang diproduksi dan dikonsumsi, serta pendorong keinginan untuk 

mengendalikan penampilan objek di lingkungan sekitar. 

(H. W. Kim et al., 2011) mengatakan bahwa aesthetics melibatkan daya tarik 

visual yang dirasakan dari barang digital dan aesthetics harus bisa menarik minat 

calon pembeli. Dalam konteks offline, aesthetics adalah komponen utama dari desain 
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produk, banyak pelanggan menganggap daya tarik visual dan aesthetics suatu produk 

tidak hanya untuk produk hedonis, tetapi juga untuk produk fungsional (H. W. Kim et 

al., 2011). Kemudian design aesthetics dalam penelitian (Cyr, Head, & Ivanov, 2006) 

mengacu pada keseimbangan, daya tarik emosional, atau estetika yang dapat 

diekspresikan melalui warna, bentuk, atau animasi. 

Maka dari itu aesthetics dapat dipahami sebagai evaluasi menyeluruh mengenai 

prinsip desain dan objek individual  yang melibatkan daya tarik visual yang dirasakan 

dari produk digital (Cai et al., 2008). 

2.5.2 Playfulness 

Playfulness dipersepsikan sebagai kenikmatan intrinsik, ketertarikan, kesenangan, 

atau keingintahuan yang dihasilkan dari keterlibatan dalam interaksi dengan barang 

digital (H. W. Kim et al., 2011).  Playfulness didefinisikan oleh (Turel, Serenko, & 

Bontis, 2010) sebagai keterlibatan dalam kegiatan yang menarik dan memungkinkan 

individu untuk melarikan diri dari tuntutan dunia sehari-hari. Karena itu playfulness 

bergantung pada dua faktor, yaitu: escapism (keuntungan intrinsik yang didapatkan 

dari melupakan tugas sehari-hari dan terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan) 

dan enjoyment (keuntungan emosional yang mencerminkan kesenangan) (Turel et al., 

2010).  

Playfulness merupakan keyakinan atau motif intrinsik, yang dibentuk dari 

pengalaman individu dengan lingkungan sekitar (Moon & Kim, 2001). Kemudian 

(Moon & Kim, 2001) mendefinisikan tiga dimensi playfulness, yaitu: 
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1. Concentration: perhatian individu akan difokuskan pada aktivitas yang sedang 

dilakukan. Fokus individu kemudian dipersempit menjadi stimulus terbatas, 

sehingga tidak ada pikiran dan persepsi yang tidak relevan. 

2. Curiosity: membangkitkan rasa keingintahuan panca indra atau kognitif 

seseorang.  

3. Enjoyment: seseorang akan merasakan interaksi secara intrinsik yang menarik, 

seseirang akan terlibat dalam aktivitas untuk kenikmatan dan kesenangan 

daripada untuk imbalan ekstrinsik. 

Sehingga dalam penelitian ini playfulness menurut (H. W. Kim et al., 2011) 

dipersepsikan sebagai kenikmatan intrinsik, ketertarikan, kesenangan, atau 

keingintahuan yang dihasilkan dari keterlibatan dalam interaksi dengan barang 

digital. 

2.6 Social Value 

Social value didefinisikan sebagai manfaat yang dirasakan diperoleh dari asosiasi 

alternatif dengan satu atau lebih kelompok sosial tertentu, alternatif lain untuk 

memperoleh social value adalah melalui asosiasi dengan kelompok demografis, sosial 

ekonomi, dan budaya-etnis yang memiliki stereotype positif atau negatif (Sheth et al., 

1991). Menurut ( H. W. Kim et al., 2009b) social value didefinisikan sebagai manfaat 

dari barang digital yang berasal dari kemampuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial penggunanya. Social value menurut (Bleize & Antheunis, 2017) 

adalah karakteristik dari suatu produk atau merek yang dapat membuat koneksi antara 
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konsumen, dan produk atau merek, karena teman atau pengguna lain juga dapat 

membeli produk virtual yang sama. 

Lalu (H. W. Kim et al., 2011) mengatakan mengkonsumsi barang digital 

merupakan tindakan sosial di mana makna simbolis, kode sosial, hubungan, identitas 

konsumen, dan persepsi konsumen mengenai dirinya sendiri dapat diproduksi dan 

direproduksi. Motif untuk membeli dan mengonsumsi produk tergantung pada, 

bagaimana cara individu memandang dirinya sendiri atau ingin dilihat oleh orang 

lain. (H. W. Kim et al., 2011) kemudian mengidentifikasi dua faktor yang berkaitan 

dengan social value yaitu, social self-image expression dan social relationship 

support. 

2.6.1 Social Self-Image Expression 

Social self-image expression didefinisikan sebagai kemampuan yang dirasakan 

dari produk digital untuk meningkatkan kesan seseorang di mata pemain lain (H. W. 

Kim et al., 2011). Pemain mengkonsumsi produk digital untuk meningkatkan citra 

sosial mereka karena pembelian, tampilan, dan penggunaan barang dapat 

mengkomunikasikan makna simbolis seseorang kepada pemain lain (H. W. Kim et 

al., 2011). (Bursztyn & Jensen, 2017) mengadaptasi dan memperluas kerangka 

kerjadari (B'enabou dan Tirole, 2006), dan berasumsi bahwa seorang individu 

mengekspresikan kepentingan social image-nya ketika citra dirinya bergantung pada 

stereotype yang dipandang oleh orang lain, dan dari perilakunya yang diamati oleh 

orang lain. 
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Self-image adalah cara individu melihat diri sendiri secara fisik atau pendapat 

mengenai apa dan siapa dirinya yang biasanya disebut self concept, hal ini dianggap 

penting, karena dapat memengaruhi harga diri dan kepercayaan diri (Nair, 2016). 

Bagaimana seorang individu melihat dirinya sangat penting karena hal ini akan 

mempengaruhi perilakunya dalam berhubungan dengan orang lain (Nair, 2016). 

Social self-image expression dalam penelitian (Sharma, Kumar, & Bhasker, 2014) 

dikaitkan dengan pengguna yang berusaha memproyeksikan dirinya sebaik mungkin 

di antara pengguna lain dalam komunitas online. 

Bedasarkan pemaparan diatas definisi dari (H. W. Kim et al., 2011) digunakan 

untuk penelitian ini, yang mendefinisikan social self-image expression sebagai 

kemampuan yang dirasakan dari produk digital untuk meningkatkan kesan seseorang 

di mata pemain lain. 

2.6.2 Social Relationship Support 

Social relationship support didefinisikan sebagai barang digital yang dirasakan 

kemampuanya untuk membantu membentuk, memelihara, dan meningkatkan 

hubungan interpersonal (H. W. Kim et al., 2011). Social network community adalah 

tempat di mana individu dapat menemukan dan memberikan dukungan emosional, 

persahabatan, dan dukungan satu sama lain (H. W. Kim et al., 2011). Lalu (Zhao & 

Lu, 2012) mengatakan connectedness sebagai perasaan individu yang terhubung satu 

sama lain ketika mereka berbagi pengalaman dan perasaan mereka melalui game. 

Menurut (Lee, 2005) connectedness didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna 

dapat berbagi minat bersama dan bertukar informasi yang berguna melalui seperti 

Analisis pengaruh functional..., Maria Jacquelyn, FB UMN, 2019



35 
 

komunitas online, papan buletin, grup berita, chat room. Kemudian (Davis, 2012) 

menekankan bahwa penggunaan teknologi memperkuat persahabatan dan 

meningkatkan social relationships. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini social relationships support menggunakan 

definisi menurut (H. W. Kim et al., 2011), sebagai barang digital yang dirasakan 

kemampuanya untuk membantu membentuk, memelihara, dan meningkatkan 

hubungan interpersonal. 

2.7 Intention to Purchase Digital Item 

Purchase intention didefinisikan sebagai konsumen yang memiliki rencana 

untuk membeli produk tertentu di masa depan (Halim, W., Hameed, A., 2005) dalam 

(M. I. Tariq, et al, 2013). Purchase intention didefinisikan sebagai usaha konsumen 

secara sadar untuk berencana atau berniat untuk membeli produk (Lu, Chang, & 

Chang, 2014). Selain itu, online purchase intention berfokus pada apakah konsumen 

mau dan berniat untuk membeli produk tertentu melalui platform transaksi online 

(Pavlou, 2003). 

Purchase intention menunjukkan kemungkinan bahwa konsumen akan 

merencanakan atau bersedia membeli produk atau layanan tertentu di masa depan 

(Wu, Yeh, & Hsiao, 2011). Purchase intention juga didefinisikan dalam penelitian 

(Chu & Lu, 2010) sebagai tingkat di mana konsumen ingin membeli produk atau jasa 

di masa depan. 
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Sehingga dalam penelitian ini menggunakan (Lu et al., 2014) yang 

mendefinisikan purchase intention sebagai usaha konsumen secara sadar untuk 

berencana atau berniat untuk membeli produk. 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Price Utility terhadap Intention to Purchase Digital Items 

Bedasarkan penelitian menurut (H. W. Kim et al., 2011) price utility yang 

dirasakan akan semakin besar bagi konsumen, ketika harga dari produk yang 

ditawarkan dianggap menguntungkan bagi konsumen. Ini dikarenakan konsumen 

menganggap semakin efisien penggunaan uang mereka sebagai transaksi yang 

berharga, semakin besar price utility bagi pelanggan, semakin tinggi purchase 

intention pelanggan. Kemudian menurut (Akhter, 2009), jika  konsumen yang 

berpikir value dari suatu produk yang diterima lebih tinggi dari harganya, akan 

menunjukan tingkat purchase intention yang lebih tinggi. Demikian pula, intention to 

purchase akan lebih tinggi jika konsumen mengira harga produk atau jasa yang 

diberikan sesuai dengan value yang diterima, dibandingkan dengan harga produk atau 

jasa yang diberikan terlalu tinggi untuk value yang diterima (Akhter, 2009). 

(Lu and Hsiao, 2010) dalam (Hsiao, 2013) menemukan bahwa value for money 

mempengaruhi intention to purchase konsumen. Menurut (Yoo, 2015) value for 

money sering dianggap menghemat waktu dan uang. Jika pemain game menganggap 

item sebagai effective cost, maka mereka akan bersedia untuk membeli item. Dengan 

demikian (Yoo, 2015) berpendapat bahwa, value for money memiliki efek positif 

pada intention to purchase item game. Kemudian peneliti juga mewawancarai 
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beberapa pemain ROM: Eternal Love, berikut adalah hasil dari salah satu wawancara 

dengan pemain ROM: Eternal Love yang bernama Pratama Adi Sasetya. 

Peneliti: menurut anda apakah items yang dijual di ROM: Eternal Love memiliki 

harga yang masuk akal? 

 Pratama Adi Sasetya: menurut aku hargadi ROM: Eternal Love itu gak masuk 

akal, karena harganya terlalu mahal dibanding fungsi yang didapat dari item-nya. 

Peneliti: menurut anda bedasarkan harganya apakah items dalam ROM: Eternal 

Love adalah item yang bagus? 

Pratama Adi Sasetya: sebenarnya item ROM: Eternal Love cukup oke, tapi kalau 

bedasarkan harganya jadi kurang bagus, karena harganya yang buat aku jadi males 

main, terlalu mahal soalnya. 

Peneliti: menurut anda apakah items yang dijual di ROM: Eternal Love memiliki 

harga yang terjangkau? 

Pratama Adi Sasetya: kalau buat aku harga items ROM: Eternal Love kurang 

terjangkau karena menurut aku harga item-nya gak worth-it buat dibeli.  

Sehingga dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa harga sebuah 

item memiliki peran yang penting, karena jika kosumen menganggap harga suatu item 

lebih tinggi dibandingkan value atau apa yang didapatkan dari item tersebut, maka 

konsumen tidak akan tertarik untuk membeli item tersebut. 

Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H1: Price utility berpengaruh positif pada intention to purchase digital items. 

2.8.2 Pengaruh Functional Quality terhadap Intention to Purchase Digital Items 

(H. W. Kim et al., 2011) mengatakan barang-barang digital dengan tingkat 

functional quality yang dipersepsikan lebih tinggi dapat menghasilkan perceived 

customer value yang lebih besar, sehingga memperkuat intention to purchase. 

Menurut (Kumar, Lee, & Kim, 2009)konsumen dapat membeli produk atau jasa 

ketika mereka merasa produk atau jasa tersebut menawarkan kualitas atau fitur 

produk yang tepat. Kemudian (Asshidin et al., 2016) menambahkan perceived quality 

juga memberikan value kepada konsumen dengan memberi mereka alasan untuk 

membeli dan dengan membedakan produk atau jasa dari milik pesaing. 

Bedasarkan penelitian (Yoo, 2015), gamer akan membeli game item jika item 

tersebut dianggap dapat meningkatkan kekuatan karakter dalam game mereka. Jika 

seorang pemain dapat secara efektif mencari, menemukan, dan bahkan 

membandingkan barang-barang virtual yang memiliki kualitas atribut yang 

berbedadari berbagai alternatif, maka pemain tersebut akan lebih cenderung membeli 

barang-barang virtual yang diinginkan untuk menghemat waktu (Guo & Barnes, 

2012). Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan hipotesis sebagai 

berikut: 

Gambar 2. 1 Hipotesis 1 
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H2: Functional quality berpengaruh positif pada intention to purchase digital items. 

2.8.3 Pengaruh Aesthetics terhadap Intention to Purchase Digital Items 

Menurut penelitian (H. W. Kim et al., 2011) aesthetics adalah komponen penting 

dari desain sebuah produk. Banyak konsumen yang menganggap daya tarik visual 

dan aesthetics suatu produk tidak hanya untuk produk hedonis, tetapi juga untuk 

produk fungsional. Aesthetics barang digital dapat mempengaruhi purchase intention 

barang digital (H. W. Kim et al., 2011). (Ho & Wu, 2012) berpendapat bahwa 

aesthetics terkait dengan peningkatan daya tarik visual yang diterima oleh konsumen 

untuk pembelian barang virtual. 

Menurut penelitian (Toufani, Stanton, & Chikweche, 2017) aesthetics dapat 

memengaruhi niat beli secara langsung, atau tidak langsung. Dalam penelitian 

(Lehdonvirta, 2009) atribut-atribut aesthetics dari barang-barang virtual meliputi 

representasinya dalam game serta animasi dan suara yang terkait dengannya dapat 

meningkatkan intention to purchase digital items. Oleh karena itu, bedasarkan 

pemaparan diatas, maka usulan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.2 Hipotesis 2 
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H3: Aethetics berpengaruh positif pada intention to purchase digital items. 

2.8.4 Pengaruh Playfulness terhadap Intention to Purchase Digital Items 

Menurut (H. W. Kim et al., 2011) persepsi playfulness memiliki respon sebagai 

kesenangan dan fantasi yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi barang-barang 

digital, dan dapat dianggap sebagai emotional value bagi konsumen. Oleh karena itu, 

nilai intrinsik yang ditimbulkan oleh perceived playfulness dapat memicu intention to 

purchase digital items. Gamer akan bersedia membeli game item  jika item tersebut 

dapat meningkatkan kesenangan dari bermain game (Yoo, 2015). 

Bedasarkan penelitian (Ho & Wu, 2012) playfulness dan kenikmatan terkait 

dengan peningkatan kesenangan, perhatian, dan imajinasi yang diterima untuk 

membeli barang virtual. Menurut (Hsiao & Chen, 2016) ketika pemain game 

merasakan lebih banyak playfulness dalam mobile game, pemain diharapkan untuk 

mengeluarkan lebih banyak upaya untuk bermain game, dan meningkatkan intention 

to purchase digital items. Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan 

hipotesis sebagai berikut: 

 

 

H3: Playfulness berpengaruh positif pada intention to purchase digital items.

Gambar 2.3 Hipotesis 3 

Gambar 2.4 Hipotesis 4 
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2.8.5 Pengaruh Self Social-image Expression terhadap Intention to Purchase 

Digital Items 

(H. W. Kim et al., 2011) berpendapat bahwa dengan menggunakan digital items 

dapat membantu meningkatkan representasi dan artikulasi citra diri individu dalam 

komunitas online, sehingga memungkinkan seseorang untuk membeli dan 

menggunakan digital item sebagai barang simbolis untuk mengekspresikan dan 

meningkatkan self-image-nya. Menurut (Yoo, 2015) pemain game akan membeli 

game item jika pemain dapat menampilkan diri kepada pengguna lain saat 

mendapatkan item, dengan harga yang wajar. (Ho & Wu, 2012) juga mengatakan 

bahwa social self-image expression merupakan bagian dari social values yang dapat 

meningkatkan intention to purchase digital items. 

Menurut penelitian (Sharma et al., 2014), social self-image expression dikaitkan 

dengan gamer yang berusaha memproyeksikan dirinya sebaik mungkin di antara 

gamer lain. Dalam proses ini (Sharma et al., 2014) mencoba untuk meningkatkan self 

image gamer dengan membeli barang virtual / digital dan menggunakannya dalam 

game  untuk meningkatkan status sosialnya. Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan 

diatas, maka usulan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

H5: Social self-image expression berpengaruh positif pada intention to purchase 

digital items. 

Gambar 2.5 Hipotesis 5 
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2.8.6 Pengaruh Social Relationships Support terhadap Intention to Purchase 

Digital Items 

(H. W. Kim et al., 2011) menjelaskan bahwa digital items sepertinya berguna 

untuk membangun dan memelihara social relationships dan social value dari digital 

items, sehingga dapat mempengaruhi motivasi komunitas online untuk membeli 

digital items. Dalam penelitian (Sharma et al., 2014)  jumlah waktu yang dihabiskan 

pengguna dalam game tertentu dan intensitas bermain game secara positif akan 

mempengaruhi intention to purchase digital items. Menurut (Hsiao & Chen, 2016) 

untuk mengalami sense of belonging, pemain game berniat untuk mengembangkan 

dan melanjutkan social relationships yang positif. Ketika pemain merasa bahwa 

mereka terhubung dengan pemain lainya melalui social game maka intention to 

purchase akan meningkat (Hsiao & Chen, 2016). Kemudian (Ho & Wu, 2012) juga 

berpendapat bahwa social relationships support merupakan bagian dari social values 

yang dapat meningkatkan intention to purchase digital items. Oleh karena itu, 

bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

H6: Social relationships support berpengaruh positif pada intention to purchase 

digital items. 

 

Gambar 2.6 Hipotesis 6 
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2.8.7 Pengaruh Functional Quality terhadap Social Self-image Expression 

Kemampuan item digital untuk meningkatkan citra diri seseorang di mata orang 

lain akan dipengaruhi oleh functional quality sebuah item (kualitas suara digital item, 

functional quality grafis dari digital item, dll.) (H. W. Kim et al., 2011). Selain itu, 

pemain juga mengalami kegembiraan ketika mereka memiliki barang-barang unik 

atau barang-barang dengan kualitas fungsional yang tinggi yang tidak dimiliki 

pemain lain. Maka dari itu (H. W. Kim et al., 2011) berpendapat bahwa, functional 

quality akan memengaruhi kemampuan digital item untuk meningkatkan self image 

pemain.  

Menurut (Jensen Schau & Gilly, 2003) individu  menggunakan objek proksimal 

seperti, harta atau benda yang memiliki bentuk fisik dan efek lainnya untuk 

mempresentasikan dirinya. Kesimpulan dari (Leary 1995, Schlenker 1980) dalam 

(H.-W. Kim, Chan, & Pacis, 2007) mengatakan self concept mengarah pada 

presentasi diri, kegiatan di mana individu bernegosiasi dan mengekspresikan identitas 

mereka dengan berperilaku sesuai dengan yang mereka inginkan atau dengan 

memperoleh objek yang dapat menyampaikan jenis peran dan kualitas pribadi 

individu tersebut. (H.-W. Kim et al., 2007) juga mengatakan dalam komunikasi 

simbolis, penyajian identitas online didukung oleh digital item seperti karakter dalam 

game atau avatar, item digital berfungsi sebagai simbol identitas yang nyata yang 

merupakan bagian dari self-image seseorang. Sehingga untuk memenuhi presentas 

identitas online yang sesuai dengan keinginan, individu lebih cenderung 

menggunakan digital items untuk menciptakan beragam identitas online (H.-W. Kim 
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et al., 2007). Oleh karena itu, bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

H7: Functional quality berpengaruh positif pada Self Social-image Expression. 

2.8.8 Pengaruh Aesthetics terhadap Self Social-image Expression 

Menurut (H. W. Kim et al., 2011) digital items memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan self-image seseorang di mata pemain lain yang dipengaruhi oleh 

aesthetics secara emosional (kepemilikan item yang memiliki grafis yang enak 

dipandang, dll.). Selain itu, pemain juga dapat mengalami perasaan senang ketika 

mereka memiliki items yang unik seperti items dengan aesthetics tinggi, seperti orang 

yang cenderung mendekorasi rumah mereka dengan barang-barang antik untuk 

memproyeksikan gambar yang diinginkan. Sehingga (H. W. Kim et al., 2011) 

mengatakan aesthetics akan mempengaruhi kemampuan digital item untuk 

meningkatkan self-image seseorang. 

Dalam penelitian (Sharma et al., 2014) aesthetics dari barang virtual / digital 

memudahkan pengguna untuk mengekspresikan dirinya kepada pengguna lain. 

Interaksi dan status sosial diantara pengguna menjadikan atribut barang virtual / 

digital menjadi faktor penting untuk memengaruhi social self-image expression. 

Kemudian (Yoo, 2015) mengatakan bahwa decorative value membantu pemain 

Gambar 2.7 Hipotesis 7 
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mendapatkan keunikan atau meningkatkan status pemain dalam game. Menurut 

pendapat  (Holbrook, 1999) dalam (Toufani et al., 2017) konsumen mungkin percaya 

bahwa dengan memilih produk yang menarik secara visual mereka dapat 

meningkatkan status sosial mereka. 

Penelitian (Lehdonvirta, 2009) mengatakan  penampilan visual dari digital items 

juga terkait dengan social value. Di dalam game tertentu, pemain dapat 

menggambarkan atau mengekspresikan penampilan dan harta masing-masing dengan 

menggunakan istilah seperti "fashionable", "stylish" atau "smart". Oleh karena itu, 

bedasarkan pemaparan diatas, maka usulan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

 

 

H8: Aesthetics berpengaruh positif pada Self Social-image Expression. 

2.9 Model Penelitian 

Bedasarkan pemaparan hipotesis diatas, berikut adalah model penelitian yang 

mengacu pada jurnal (H. W. Kim et al., 2011). Model penelitian ini menggambarkan 

bagaimana komponen-komponen dari functional value, emotional value, dan social 

value dapat mempengaruhi intention to purchase digital items. 

 

 

 

Gambar 2.8 Hipotesis 8 
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Sumber: (H. W. Kim et al., 2011) 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Peneliti menggunakan jurnal dari (H. W. Kim et al., 2011) sebagai jurnal utama 

penelitian ini, kemudian peneliti juga merangkum penelitian terdahulu yang 

digunakan untuk membahas hubungan antar variabel: price utility, functional quality, 

aesthetics, playfulness, social self-image expression, dan social relationships support. 

Berikut adalah table rangkuman penelitian terdahulu: 

Gambar 2.9 Model Penelitian 

Gambar 2.9 Model Penelitian 
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Analisis pengaruh functional..., Maria Jacquelyn, FB UMN, 2019



47 
 

Table 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian / Buku Temuan Inti 

(H. W. Kim et al., 
2011) 

Investigating the intention 
to purchase digital items 

in social networking 
communities: A customer 

value perspective 

 Pengertian theory of 
consumption values 

 Pengertian functional 
value  

 Pengertian price utility 
 Pengertian functional 

quality 
 Pengertian emotional 

value 
 Pengertian aesthetics 
 Pengertian playfulness 
 Pengertian social value 
 Pengertian social self-

image expression 
 Pengertian social 

relationships support 
 Pengertian intention to 

purchase digital items 
 Penjelasan adanya 

pengaruh positif antara 
price utility dengan  
intention to purchase 
digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
functional quality 
dengan intention to 
purchase digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
aesthetics dengan 
intention to purchase 
digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
playfulness  dengan 
intention to purchase 
digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
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social self-image 
expression dengan 
intention to purchase 
digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
social relationship 
support dengan 
intention to purchase 
digital items 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
functional quality 
expression dengan 
social self-image 
expression 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
aesthetics dengan social 
self-image expression 

1 (Shiffman & 
Wisenblit, 2015)  Consumer Behavior  

 Definisi consumer 
behavior 

2 
(Michael R, 2017) 

Consumer Behavior: 
Buying, Having, and 

Being  
 Definisi consumer 

behavior 

3 (Hamari & Keronen, 
2017). 

Why do people buy virtual 
goods: A meta-analysis  Definisi virtual goods 

4 
(Lehdonvirta, 2009) 

Virtual item sales as a 
revenue model: 

identifying 
attributes that drive 
purchase decisions 

 Definisi virtual goods 
 Adanya hubungan 

positif antara aesthetics 
dengan intention to 
puchase digital item. 

 Adanya hubungan 
antara aesthetics dengan 
social self-image 
expression 
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5 (Holin & Chuen-
Tsai, 2007)  

Cash Trade Within the 
Magic Circle: 

Free-to-Play Game 
Challenges and Massively 

Multiplayer 
Online Game Player 

Responses  Definisi virtual goods 

6 (Sheth, Newman, & 
Gross, 1991) 

Why We Buy What We 
Buy: A Theory of 

Consumption Values 

 Definisi theory of 
consumption value 

 Definisi functional 
value 

7  (Carlos Fandos 
Roig et al., 2006) 

Customer perceived value 
in banking services 

 Definisi functional 
value 

8 (Ranaweera & 
Karjaluoto, 2017)  

The impact of service 
bundles on the mechanism 
through which functional 

value and price value 
affect WOM intent  Pengertian price utility 

9 
(Pappas et al., 2019) 

Explaining user 
experience in 

mobile gaming 
applications: 
an approach  Pengertian price utility 

10 
(Zeithaml, 1988) 

Consumer Perceptions of 
Price, Quality and Value: 
A Means-End Model and 

Synthesis of Evidence 
 Pengertian quality 

perception 

11 (Asshidin et al., 
2016)  

Perceived quality and 
emotional value that 
influence consumer’s 

purchase intention 
towards American and 

local products. 

 Pengertian quality 
perception 

 Pengertian emotional 
value menurut (Sweeney 
and Soutar, 2001)  
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12 (Rudawska, Petljak,  
& Stulec, 2015)  

Hedonic or utilitarian 
buying behaviours – what 

values do young adult 
customers seek in online 

group buying? 
 Penjelasan hedonic 

value 

13 (Susan Leigh & 
James R., 1987) 

It's Working Beautifuly!' 
Philosophical on 
Aesthetics and 

Organization Theory 
 Pengertian aesthetics 

menurut (White, 1996)  

14 (Cai, Xu, Yu, & De 
Souza, 2008)  

Understanding Aesthetics 
Design for E-Commerce 
Web sites: a Cognitive- 
Affective Framework.  Definisi aesthetics 

15 (Lindgaard & 
Whitfield, 2004) 

Integrating aesthetics 
within an evolutionary 

and psychological 
framework  Definisi aesthetics 

16 (Cyr, Head, & 
Ivanov, 2006)  

Design aesthetics leading 
to m-loyalty in mobile 

commerce  Pengertian aesthetics 

17 (Turel, Serenko, & 
Bontis, 2010)  

User acceptance of 
hedonic digital artifacts: A 

theory of consumption 
values perspective  Pengertian playfulness 

18 (Moon & Kim, 
2001) 

Extending the TAM for a 
World-Wide-Web context 

 Pengertian playfulness 
 Tiga dimensi 

playfulness 

19 (H.-W. Kim, Koh, & 
Lee, 2009b) 

Investigating The 
Intention of Purchasing 
Digital Items in Virtual 

Communities  Pengertian social value 

20 (Bleize & 
Antheunis, 2017)  

Factors influencing 
purchase intent in virtual 
worlds: a review of the 

literature  Pengertian social value 
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21 (Bursztyn & Jensen, 
2017) 

Social Image and 
Economic Behavior in the 

Field: Identifying, 
Understanding and 

Shaping Social Pressure  

 Pengertian social self-
image expression 
menurut (B'enabou dan 
Tirole, 2006)  

22 
(Nair, 2016) 

Self-Image and Self-
Esteem for a Positive 

Outlook  Pengertian self-image 

23 
(Zhao & Lu, 2012) 

Enhancing perceived 
interactivity through 

network externalities: An 
empirical study 

on micro-blogging service 
satisfaction and 

continuance intention 
 Pengertian 

connectedness 

24 
(Lee, 2005)  

The Impact of Perception 
of Interactivity on 

Customer Trust and 
Transaction Intention 
In Mobile Commerce 

 Pengertian 
connectedness 

25 
(Davis, 2012) 

Friendship 2.0: 
Adolescents’ experiences 

of belonging and self-
disclosure online 

 Penjelasan peningkatan  
social relationships 

26 (M. I. Tariq, et al, 
2013) 

Customer Perceptions 
about Branding and 
Purchase Intention: 

A Study of FMCG in an 
Emerging Market 

 Pengertian purchase 
intention menurut  
(Halim, W., Hameed, 
A., 2005)  

27 (Lu, Chang, & 
Chang, 2014) 

Consumer attitudes 
toward blogger’s 

sponsored 
recommendations and 

purchase intention: The 
effect of sponsorship type, 

product type, and 
brand awareness 

 Pengertian purchase 
intention 
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28 
(Pavlou, 2003) 

Consumer Acceptance of  
Electronic Commerce: 

Integrating Trust and Risk 
with the Technology 
Acceptance Model  

 Pengertian online  
purchase intention 

29 (Wu, Yeh, & Hsiao, 
2011) 

The effect of store image 
and service quality on 

brand image and purchase 
intention 

for private label brands 
 Pengertian purchase 

intention 

30 
(Chu & Lu, 2010) 

Factors influencing online 
music 

purchase intention in 
Taiwan An empirical 

study based on the value-
intention framework 

 Pengertian purchase 
intention 

31 
(Akhter, 2009) 

Niches at the edges:  
price-value tradeoff, 

consumer behavior, and 
marketing strategy 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
price utility dengan 
purchase intention 

32 
(Hsiao, 2013)  

Android smartphone 
adoption and intention to 

pay for mobile 
internet: Perspectives 

from software, hardware, 
design, and value 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
value for money dengan 
intention to purchse 
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33 
(Yoo, 2015)  

Perceived Value of Game 
Items and Purchase 

Intention 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara 
value for money dengan 
pembelian item. 

 Adanya hubungan 
positif antara functional 
quality dengan purchse 
intention. 

 Adanya hubungan 
positif antara 
playfulness dengan 
purchase intention. 

 Adanya hubungan 
positif antara social self-
image expression 
dengan intention to 
purchase digital item 

 Adanya hubungan 
antara aesthetics dengan 
social self-image 
expression 

34 (Kumar, Lee, &  
Kim, 2009) 

Indian consumers' 
purchase intention toward 

a United States versus 
local brand 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara  
functional quality 
dengan intention to 
purchase  

35 (Guo & Barnes, 
2012) 

Explaining Purchasing 
Behavior 

Within World Of 
WARCRAFT 

 Penjelasan adanya 
hubungan positif antara  
functional quality 
dengan intention to 
purchase  
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36 
(Ho & Wu, 2012) 

Factors Affecting Intent 
To Purchse Virtual 

Goods In Online Games 

 Adanya hubungan 
positif antara aesthetics 
dengan purchase 
intention. 

 Adanya hubungan 
positif antara 
playfulness dengan 
purchase intention. 

 Adanya hubungan 
positif antara social self-
image expression 
dengan intention to 
purchase digital item 

 Adanya hubungan 
antara social 
relationships support 
dengan intention to 
purchase digital item 

37 (Toufani, Stanton, &  
Chikweche, 2017)  

The importance of 
 aesthetics on customers’ 

intentions to 
purchase smartphones 

 Adanya pengaruh positif 
antara aesthetics dengan 
purchase intention. 

 Adanya hubungan 
antara aesthetics dengan 
social self-image 
expression menurut 
(Holbrook, 1999). 

38 (Hsiao & Chen, 
2016)  

What drives in-app 
purchase intention for 

mobile games? An 
examination of perceived 

values and loyalty 

 Adanya hubungan 
positif antara 
playfulness dengan 
purchase intention. 

 Adanya hubungan 
antara social 
relationships support 
dengan intention to 
purchase digital item 
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39 (Sharma, Kumar, & 
 Bhasker, 2014),  

Determinants for Purchase 
of Virtual/Digital Goods 

using Social Apps 

 Pengertian social self-
image expression. 

 Adanya hubungan 
positif antara social self-
image  expression 
dengan intention to 
purchase digital item 

 Adanya hubungan 
antara social 
relationships support 
dengan intention to 
purchase digital item 

 Adanya hubungan 
antara aesthetics dengan 
social self-image 
expression 

40 (Jensen Schau &  
Gilly, 2003) 

We Are What We Post? 
Self-Presentation in 
Personal Web Space 

 Adanya hubungan 
antara functional quality  
dengan  social self-
image expression 

41 
(H.-W. Kim, Chan, 

& 
 Pacis, 2007)  

Why People Pay for 
Digital Items? 

Presentation Desire of 
Online Identity 

 Adanya hubungan 
antara functional quality  
dengan social self-
image expression 
menurut keismpulan 
dari (Leary 1995, 
Schlenker 1980)  
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