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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Marketing 

 Menurut Kotler & Armstrong (2014), marketing didefinisikan sebagai 

proses dimana perusahaan menciptakan value untuk konsumen dan membangun 

relasi yang kuat terhadap konsumen untuk mendapat value dari konsumen. Terdapat 

lima proses dalam marketing yaitu mulai dari mempelajari kebutuhan konsumen 

dan marketplace hingga membagun relasi yang baik untuk konsumen agar 

mendapatkan profit. 

 

Sumber: Kotler & Armstrong (2014) 

  Gambar 2.1: Marketing Process 

2.2 E-Marketing 

 Strauss dan Frost (2014) mendefinisikan E-marketing sebagai penggunaan 

teknologi informasi untuk kegiatan pemasaran, dan proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai 

bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa e-marketing adalah menggunakan semua 

teknologi informasi untuk melakukan pemasaran, mengkomunikasikan, 
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menyampaikan dan menciptakan nilai (value) bagi pelanggan hingga ke 

masyarakat. 

2.3  Consumer Behavior 

Perilaku konsumen adalah studi tentang tindakan konsumen selama 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa 

yang diharapkan memenuhi kebutuhan mereka. Perilaku konsumen menjelaskan 

bagaimana individu membuat keputusan untuk menghabiskan sumber daya mereka 

(Schiffman & Wisenblit, 2015). 

 Dapat disimpulkan bahwa consumer behavior atau perilaku konsumen 

adalah mempelajari perilaku dari konsumen ketika sedang proses membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan membuang barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen juga menjelaskan bagaimana 

individual mengambil keputusan untuk menghabiskan sumber daya mereka seperti 

waktu, energi, uang. 

2.4  Customer Value 

Menurut Schiffman & Wisenblit (2015) customer value adalah rasio antara 

manfaat yang dirasakan pelanggan (ekonomi, fungsional, dan psikologis) dan 

sumber daya (moneter, waktu, tenaga, psikologis) yang mereka gunakan untuk 

memperoleh manfaat. Kotler & Armstrong (2014) menambahkan bahwa customer 

value dan customer statisfaction adalah kunci untuk membangun hubungan yang 

baik dengan konsumen. 
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2.5  Virtual Goods 

 Virtual goods adalah objek digital seperti items, avatar clothing, weapons, 

virtual furniture, currencies, characters, dan tokens yang biasa ditemukan pada 

lingkungan digital (seperti game atau dunia virtual) (Hamari & Keronen, 2016). 

Menurut Lin & Sun (2007) virtual goods dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: 

1. Functional props: yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kekuatan 

menyerang atau bertahan dari karakter di dalam game. 

2. Decorative props: yang dapat mengubah penampilan karakter game. 

Kim et al. (2011) menjelaskan bahwa intensi pembelian dari virtual goods atau 

digital items dipengaruhi oleh functional value, emotional value, dan social value 

dimana functional value terbagi menjadi dua yaitu price utility dan functional 

quality, emotional value terbagi menjadi dua yaitu aesthetics dan playfulness, social 

value terbagi menjadi dua yaitu social self-image expression dan social relationship 

support. 

2.6  Theory of Consumption Value 

 Menurut Sheth et al. (1991) theory of consumption value memiliki lima 

value yang mempengaruhi konsumen untuk memilih yaitu, functional value, 

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

menurut Kim et al. (2011), value yang dipakai untuk meneliti intensi pembelian 

digital items menggunakan tiga value yaitu functional value, emotional value, dan 

social value. Hal serupa juga diutarakan oleh Ho & Wu (2012), bahwa functional 

value , emotional value, social value memiliki pengaruh terhadap intensi pembelian 

virtual goods dalam online games. 
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2.7 Functional Value 

 Menurut Sheth et al. (1991) dalam Kim et al. (2011), functional value 

adalah kepuasan yang dirasakan diperoleh dari kapasitas fungsional, manfaat, atau 

kemampuan fisik dari suatu produk. Functional value dari sebuah produk dapat 

berasal dari atribut atau karakteristik, termasuk reliabilitas, durabilitas, dan harga 

produk (Kim et al., 2011).   

Hsiao & Chen (2016) dan Lu & Hsiao (2010) menjelaskan bahwa functional 

value terdiri dari dua yaitu price value dan quality. Sedangkan Kim et al. (2011) 

menyatakan bahwa functional value terdiri atas price utility dan functional quality. 

Menurut Sweeney & Soutar (2001), functional value terbagi menjadi dua yaitu 

price/value for money dan performance/quality. Dapat disimpulkan bahwa quality, 

performance, dan functional quality adalah sama dan price value, value for money, 

dan price utility adalah sama. Maka pada penelitian ini, functional value dibagi 

menjadi dua menurut Kim et al. (2011) yakni price utility  dan functional quality.  

2.7.1  Price Utility  

Price utility dari digital item adalah kepuasan yang berasal dari efisiensi 

penggunaan uang (Kim et al., 2011).  Semakin menguntungkan suatu harga barang 

terhadap konsumen, maka semakin besar juga price utility yang dirasakan (Kim et 

al., 2011). Mathwick et al. (2001) dalam Kim et al. (2011) menjelaskan bahwa 

kunci dalam pengambilan keputusan konsumen ada pada service excellence 

(functional quality) dan customer ROI (price utility).  

Menurut Sweeney & Soutar (2001), konsep dari value for money adalah 

rasio atau pertukaran antara kualitas dan harga dimana harga dari sebuah produk 
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atau jasa adalah pengorbanan moneter (Hsiao & Chen, 2016).  Jika konsumen 

merasa bahwa produk atau jasa yang mereka terima sepadan dengan harga yang 

mereka bayar, persepsi mereka tentang value yang diterima untuk harga akan tinggi 

(Hsiao & Chen, 2016).  Sedangkan menurut Kashyap & Bojanic (2000) dalam 

Rajaguru (2016), value for money dinyatakan sebagai pertukaran antara 

pengorbanan konsumen (harga yang dibayar) dan manfaat yang diterima. 

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Kashyap 

& Bojanic (2000) dalam Rajaguru (2016), value for money dinyatakan sebagai 

pertukaran antara pengorbanan konsumen (harga yang dibayar) dan manfaat yang 

diterima dari digital item. 

2.7.2 Functional Quality 

 Functional quality adalah seluruh keunggulan yang dirasakan dan kinerja 

yang diharapkan dari digital items (Kim et al., 2011). Misalnya kualitas dari 

musical digital item berhubungan dengan kualitas suara. Kualitas dari graphical 

digital item berhubungan dengan fitur-fitur yang ditawarkan (Kim et al., 2011). 

Menurut Ho & Wu (2012), functional quality terkait dengan fungsi dan kualitas dari 

digital item. 

Performance/quality value adalah kepuasan yang berasal dari kualitas dan 

kinerja yang diharapkan dari produk (Hsiao & Chen, 2016). Menurut Asshidin et 

al. (2015), definisi dari quality yaitu penilaian tentang keseluruhan keunggulan dari 

suatu produk atau jasa. Definisi ini sama dengan Hsu & Lin (2015), yang 

mendefinisikan quality/functional value sebagai kepuasan yang berasal dari 

kualitas yang dirasakan dan kinerja yang diharapkan dari produk.   
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Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Kim et al. 

(2011), yaitu Functional quality adalah seluruh keunggulan yang dirasakan dan 

kinerja yang diharapkan dari digital items. 

2.8 Emotional Value 

 Emotional value adalah kepuasan yang dirasakan dari digital item 

berdasarkan kemampuan digital item untuk membangkitkan perasaan atau tahap 

afektif (Kim et al., 2011). Menurut Kim et al. (2011), emotional value sama dengan 

hedonic value atau experiential value. Sedangkan menurut Frank et al. (2015), 

emotional atau hedonic value mencakup visual appeal, playfulness, audio appeal, 

humor, story, cultural references. Maka pada penelitian ini, emotional value dibagi 

menjadi dua menurut Kim et al. (2011) yakni aesthetics dan playfulness. 

2.8.1 Aesthetics  

White (1996), mendefinisikan aesthetics sebagai setiap jenis pengalaman 

panca indra yang dirasakan, terlepas apakah pengalaman yang dihasilkan ‘indah’ 

atau tidak, dan juga penyebab pengalaman yang dihasilkan alami atau artistic 

(White, 1996). Aesthetics melibatkan tentang daya tarik visual yang dirasakan dari 

sebuah digital item (Cai et al., 2008 dalam Kim et al., 2011). 

Menurut Yamamoto dan Lambert (1994), visual aesthetics sebagai atribut 

produk tercermin dalam pengalaman pengguna atau konsumen. Yang paling terlihat 

adalah di dalam fashion dan arts, dan yang kurang terlihat tetapi signifikan dalam 

produk lain seperti mobil, peralatan, dan kemasan makanan (Yamamoto & 

Lambert, 1994).Sedangkan menurut Cai et al. (2008), aesthetics dapat didefinisikan 

sebagai evaluasi menyeluruh dari digital item terkait dengan bentuk dan desainnya. 
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Pada konteks offline, aesthetics adalah komponen penting dari sebuah 

desain produk (Kim et al., 2011). Banyak konsumen mempertimbangkan visual 

appeal dan aesthetics dari produk tidak hanya untuk produk hedonis, tetapi juga 

untuk produk fungsional (Kim et al., 2011). Sedangkan pada konteks online, web 

aesthetics dapat merepresentasikan betapa bedanya elemen dan atribut yang 

digabungkan untuk menghasilkan kesan indah (Wang et al., 2011).  

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Cai et al. 

(2008), yaitu aesthetics dapat didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh dari 

digital item terkait dengan bentuk dan desainnya. 

2.8.2  Playfulness 

 Menurut Moon & Kim (2001), playfulness didefinisikan sebagai keyakinan 

atau motif yang berasal dari dalam diri sendiri yang dibentuk berdasarkan 

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

playfulness dibagi menjadi tiga dimensi yaitu: (Moon & Kim, 2001) 

1. Concentration: perhatian individu terfokus pada aktivitas tertentu. Karena 

sudah fokus pada aktivitas tertentu, maka pikiran dan persepsi yang tidak 

berhubungan disaring. Dengan begitu, individu menjadi satu dengan 

aktivitas. 

2. Curiosity: dalam playfulness, rasa ingin tahu sensorik atau kognitif individu 

terangsang. 

3. Enjoyment: ketika seorang individu berada dalam tahap playfulness, mereka 

akan menemukan interaksi secara intrinsik menarik, karena individu terlibat 

dalam kegiatan untuk kesenangan. 

Analisis Pengaruh Price...,Reinaldo, FIB UMN, 2017



28 
 

Menurut Starbuck & Webster (1991), play dapat didefinisikan sebagai 

aktivitas yang dapat memproduksi pleasure dan involvement. Park & Lee (2011), 

mendefinisikan playfulness sebagai rasa konsentrasi, kenikmatan, dan penasaran 

seorang gamer berkenaan dengan permainan tersebut. Playfulness dapat 

didefinisikan juga dimana individu percaya bahwa kenikmatan dapat datang pada  

saat bermain game (Chu & Lu, 2007). Ada dua faktor pada playfulness yaitu 

escapism (peningkatan intrinsik dari melupakan tugas sehari-hari dan terlibat 

dalam perilaku ceria) dan enjoyment (peningkatan emosional yang merefleksikan 

kenikmatan) (Turel et al., 2010). 

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Chu & Lu 

(2007), yaitu mendefinisikan playfulness sebagai tingkat kepercayaan individu 

bahwa kenikmatan dapat datang saat menggunakan digital item di dalam game. 

2.9  Social Value 

Social Value adalah kepuasan yang dirasakan dari sebuah digital item 

berdasarkan kemampuan digital item untuk meningkatkan status sosial seseorang 

(Kim et al., 2011).  Menurut Lu & Hsiao (2010), social value didefinisikan sebagai 

kepuasan yang berasal dari produk dalam meningkatkan konsep sosial individu. 

Menurut Zhao dan Lu (2012), social value dapat datang dari connectedness, 

sedangkan menurut Kim et al. (2011) social value dibagi menjadi social self-image 

expression dan social relationship support. Sedangkan menurut Rintamaki et al. 

(2006), social value terbagi menjadi status enhancement dan self-esteem. Dapat 

disimpulkan bahwa social self-image expression, status enhancement adalah sama 

dan social relationship support, connectdness adalah sama. Maka pada penelitian 
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ini, social value dibagi menjadi dua menurut Kim et al. (2011) yakni price utility 

dan functional quality.  

2.9.1 Social self-image expression   

 Social self–image expression adalah kemampuan digital items untuk 

meningkatkan citra seseorang di mata pemain lain (Kim et al., 2011).  Orang- orang 

mengkonsumsi produk untuk meningkatkan social image karena dengan membeli, 

tampilan dan kegunaan dari barang tersebut dapat menyampaikan makna simbolik 

seseorang kepada orang lain (Kim et al., 2011).  Social self-image expression 

merupakan bagian dari social value. Menurut Sweeney & Soutar (2001), 

enhancement of social concept adalah kepuasan yang berasal dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan status sosial seseorang. 

 Sedangkan menurut Rintamaki et al. (2006) banyak dari kita yang mungkin 

pernah meneliti produk di toko yang sudah jelas  melewati kemampuan finansial 

kita, mungkin dengan sedikit niat untuk membeli, tetapi dengan proses melakukan 

itu sudah meningkatkan status dan self-esteem, yang berkontribusi untuk social 

value.  

Menurut Eastman et al. (1999), status dapat didefinisikan sebagai proses 

motivasional dimana individu berusaha untuk meningkatkan status sosial mereka 

melalui konsumsi produk yang mencolok yang memberi dan melambangkan status 

baik untuk individu dan lingkungan sekitarnya.  Donnenwerth & Foal (1974) dalam 

Eastman et al. (1999) mendefinisikan status sebagai penilaian evaluatif mengenai 

tentang tinggi atau rendahnya reputasi seseorang. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Kim et al. 

(2011), yaitu social self–image expression adalah kemampuan digital items untuk 

meningkatkan citra seseorang di mata pemain yang lain. 

2.9.2 Social relationship support 

Social relationship support mengacu pada kemampuan digital item yang 

dirasakan untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan hubungan 

interpersonal dengan pemain lain (Kim et al., 2011).   SNC (social network 

community) adalah tempat dimana para individu dapat menemukan dan 

menyediakan dukungan emosional , pertemanan, dan penyemangat. Karena itu, 

digital item tampaknya berguna dalam membangun dan memelihara hubungan 

sosial dan nilai sosial digital item mempengaruhi motivasi SNC untuk membeli 

digital item (Kim et al., 2011).  Menurut Ho & Wu (2012), social relationship 

support dan social self-image expression memperkuat hubungan sosial sesama 

pemain game dan meningkatkan citra diri. 

Sedangkan menurut Zhao & Lu (2012), connectedness mengacu pada 

perasaan individu terhubung dengan individu lain akibat berbagi pengalaman dan 

perasaan di dalam game, pemenuhan kebutuhan sosial dari berada dekat dan 

terhubung dengan orang lain. Menurut Lee (2005), connectedness didefinisikan 

sebagai sejauh mana pengguna dapat berbagi minat yang sama dan bertukar 

informasi. Dholakia et al.  (2000) menambahkan bahwa connectedness adalah 

perasaan terhubung dengan dunia luar pada situs terterntu. 

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Kim et al. 

(2011), yaitu social relationship support mengacu pada kemampuan digital item 
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yang dirasakan untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan hubungan 

interpersonal dengan pemain lain. 

2.10 Intention to purchase digital item 

 Menurut Lu et al. (2014), purchase intention adalah kemauan konsumen 

untuk membeli produk terterntu pada waktu tertentu atau situasi tertentu. Purchase 

intention juga dapat diartikan sebagai dimana individu secara sadar membuat upaya 

untuk membeli produk (Spears & Singh, 2004). Wu et al. (2011), menjelaskan 

bahwa purchase intention adalah kemungkinan bahwa konsumen akan 

merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa tertentu di masa 

depan. 

Menurut Chu & Lu (2007), purchase intention adalah sejauh mana 

konsumen ingin membeli produk tertentu di masa depan. Chinomona et al. (2013) 

mendefinisikan purchase intention sebagai posibilitas konsumen akan berencana 

atau akan bersedia untuk membeli produk atau jasa spesifik di masa depan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, definisi yang digunakan menurut Lu et al. 

(2014), yaitu purchase intention adalah kemauan konsumen untuk membeli produk 

tertentu pada waktu tertentu atau situasi tertentu. 

2.11 Hubungan Antar Variabel 

2.11.1 Hubungan antara Price Utility dengan Intention to Purchase Digital 

Items 

 Menurut Kim et al. (2011), semakin menguntungkan harga dari sebuah 

produk, semakin besar kepuasan yang diterima oleh konsumen. Hal ini dikarenakan 
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konsumen mempersepsikan penggunaan uang secara efisien sebagai transaksi yang 

berharga. Sehingga semakin besar kepuasan yang dirasakan dari harga semakin 

besar intensi untuk membeli digital item. 

 Menurut Hsiao (2013), price/value for money menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Sedangkan menurut Lu & 

Hsiao (2010), konsumen mempertimbangkan price value sebelum melakukan 

pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Hsu & Lin (2014), konsumen termotivasi 

untuk melakukan pembelian karena mereka melihat produk tersebut menawarkan 

value for money. Yoo (2015), menyatakan bahwa value for money sama dengan 

monetary value. Ketika gamer melihat items memiliki harga dan nilai yang sepadan 

maka mereka akan rela untuk membeli items tersebut, sehingga monetary value 

mempunyai efek positif terhadap purchase intention. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa apabila gamers LOL 

merasa harga untuk champions berbayar sepadan dengan kemampuan champions 

yang ditawarkan kepada gamers maka akan menimbulkan intensi gamers untuk 

membeli champions berbayar. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H1: Price utility berpengaruh positif terhadap intention to purchase digital 

items 
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2.11.2 Hubungan antara Functional Quality dengan Intention to Purchase 

Digital Items 

 Menurut Kim et al. (2011), digital items yang memiliki functional quality 

yang dapat dirasakan oleh konsumen akan menghasilkan value sehingga dapat 

memperkuat intensi untuk membeli. Menurut Asshidin et al. (2016), quality 

mempengaruhi purchase intention tanpa memerhatikan produk tersebut lokal atau 

impor. Ini bearti konsumen menekankan kualitas dari produk pada saat proses 

pembelian.  

Sedangkan menurut Hsiao & Chen (2016), loyalitas gamer dan niat untuk 

membayar dapat ditingkatkan dengan meningkatkan performance/quality value. 

Menurut Kumar et al. (2008), konsumen dapat membeli sebuah barang ketika 

mereka menganggap produk tersebut menawarkan kualitas atau fitur yang cocok 

untuk konsumen. Wang dan Li (2011), menemukan bahwa perceived quality 

berpengaruh positif terhadap intensi untuk membeli. 

Gamer akan membeli game items apabila items tersebut dapat memberikan 

kekuatan tambahan yang kuat pada karakter mereka karena lebih kompeten dari 

gamer lainnya merupakan hal yang penting (Yoo, 2015). 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa stats atau spesifikasi 

dari champions berbayar dapat mempengaruhi intensi gamer untuk melakukan 

pembelian champions apabila stats tersebut di atas champions tidak berbayar. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 
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H2: Functional quality berpengaruh positif terhadap intention to purchase 

digital items 

2.11.3 Hubungan antara Aesthetics dengan Intention to Purchase Digital Items 

 Banyak konsumen mempertimbangkan visual appeal dan aesthetics dari 

produk tidak hanya sebagai produk hedonik, tetapi juga sebagai produk fungsional. 

Kunci komponen dari belanja hedonik adalah aesthetics dari digital items karena 

dapat mempengaruhi niat dalam membeli digital item (Kim et al., 2011).  

 Menurut Toufani et al. (2017), aesthetics memiliki peran langsung dalam 

purchase intention. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho & Wu (2012), bahwa 

aesthetics dapat meningkatkan intensi untuk melakukan pembelian virtual goods di 

dalam game. Frank et al. (2015) menyatakan bahwa visual appeal dari digital item 

mempengaruhi motivasi untuk membeli digital item. Menurut Lehdonvirta (2009), 

visual appearance dari virtual items memberikan pengaruh kepada konsumen untuk 

melakukan pembelian virtual items. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa desain atau penampilan 

dari champions LOL berbayar dapat menarik perhatian para gamer LOL sehingga 

dapat memotivasi para gamer untuk melakukan pembelian champions berbayar. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H3: Aesthetics berpengaruh positif terhadap intention to purchase digital 

items 
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2.11.4 Hubungan antara Playfulness dengan Intention to Purchase Digital 

Items 

 Menurut Kim et al. (2011), mengkonsumsi barang dan jasa sering dikaitkan 

dengan respon emosional, yang berkontribusi dalam meningkatkan emotional value 

untuk konsumen. Kesenangan dan fantasi akibat mengkonsumsi digital item dapat 

dikatakan sebagai emotional value bagi konsumen. Karena itu perceived 

playfulness dapat memicu konsumen membeli digital item (Kim et al., 2011).  Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Ho & Wu (2012), bahwa playfulness meningkatkan 

intensi untuk membeli virtual goods dalam online game. 

Menurut Hsiao & Chen (2016), ketika gamer merasakan playfulness di 

dalam game, mereka akan menghabiskan waktu lebih banyak di dalam game, 

meningkatkan kemauan mereka untuk membayar.  

 Menurut Han & Windsor (2013), jika gamer telah merasakan kesenangan 

dari bermain bagian gratis dari game, maka gamer biasanya akan mengkonsumsi 

sumberdaya lain seperti uang dan waktu untuk mendapatkan fitur yang dijual di 

dalam game untuk menjaga kesenangan dalam bermain. Sedangkan menurut  

Colwell (2007), Wei & Lu (2014) dalam Hsiao & Chen (2016), ketika gamer 

memperoleh kesenangan dari  bermain online game , mereka akan terus bermain 

dengan sikap positif atau dengan motivasi yang kuat seperti loyalty dan payment 

intention. Menurut Yoo (2015), gamer bersedia membeli digital items ketika digital 

items dapat meningkatkan kesenangan dari bermain game tersebut. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa apabila gamers LOL 

merasa kenikmatan dapat berasal dengan bermain League of Legends menggunakan 
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champions berbayar, maka mereka akan termotivasi untuk membeli champions 

berbayar. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H4: Playfulness berpengaruh positif terhadap intention to purchase digital 

items 

2.11.5  Hubungan antara Social Self-Image Expression dengan Intention to 

Purchase Digital Items 

 Menurut Kim et al. (2011), digital item dapat membantu meningkatkan citra 

diri seseorang dalam komunitas online, sehingga konsumen akan membeli dan 

menggunakan digital item sebagai simbolik untuk mengekspresikan dan 

meningkatkan citra diri. Ho & Wu (2012) juga menyatakan bahwa social self-image 

expression dapat meningkatkan intentsi untuk membeli virtual goods pada online 

game. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sharma & Bhasker (2014) bahwa dengan 

membeli digital item dapat menaikkan status seseorang di mata pemain lain. 

Menurut Yoo (2015), ketika gamer memiliki digital item, item tersebut 

dapat meningkatkan status sosial gamer. Hasil penelitian Lu & Hsiao (2010), 

mengungkapkan bahwa para konsumen yang bersifat extrovert lebih cenderung 

melakukan pembelian apabila produk yang ditawarkan meningkatkan citra diri. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa apabila gamers LOL 

merasa dengan menggunakan champions LOL yang berbayar dapat meningkatkan 
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citra diri dihadapan pemain lain, sehingga gamer tertarik untuk melakukan 

pembelian champions. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H5: Social self-image expression berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase digital items 

2.11.6 Hubungan antara Social Relationship Support dengan Intention to 

Purchase Digital Items 

 Menurut Kim et al. (2011), digital item dapat berfungsi untuk membangun 

dan menjaga hubungan sosial antar gamer sehingga mempengaruhi para gamer 

untuk membeli digital item. Menurut Hanzaee & Golpour (2012), social 

relationship support memiliki efek positif terhadap intensi pembelian online. Ho & 

Wu (2012), juga mengatakan bahwa social relationship support dapat 

meningkatkan intensi pembelian virtual goods. Menurut Hsiao & Chen (2016), 

ketika gamer merasa mereka terhubung dengan teman gamer, mereka akan bersedia 

untuk tetap di dalam game, dan bahkan rela untuk melakukan pembelian. Menurut 

Kim et al. (2009) dengan menghiasi karakter menggunakan digital item dapat 

menarik perhatian pemain lain dan selanjutnya dapat membangun hubungan 

sehingga social relationship support mempunyai pengaruh positif untuk intensi 

pembelian digital item. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa apabila gamers LOL 

menggunakan champions berbayar dapat membentuk, memelihara hubungan 
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dengan antar pemain LOL sehingga dapat memberikan intensi para gamer untuk 

membeli champions berbayar. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H6: Social relationship support berpengaruh positif terhadap intention to 

purchase digital items 

2.11.7  Hubungan antara Functional Quality dengan Social Self-Image 

Expression 

 Menurut Schau & Gilly (2003) dalam Kim et al. (2011), konsumen 

menggunakan kepemilikan produk dan efek produk lainnya untuk mencerminkan 

citra diri mereka. Sedangkan menurut Kim & Chan (2007), dalam konteks online, 

merepresentasikan identitas diri dapat didukung dengan digital items. Digital items 

dapat memiliki fungsi sebagai simbol dari identitas seseorang di dalam game (Kim 

& Chan, 2007). 

 Kemampuan digital item untuk meningkatkan citra diri seseorang di mata 

pemain lain dipengaruhi oleh functional quality dari digital item (kualitas musik 

dari musical digital item, atribut dari graphical digital item) sehingga functional 

quality dapat mempengaruhi social self-image expression (Kim et al., 2011).  

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa semakin tinggi status 

dari champions berbayar yang ditawarkan LOL dapat meningkatkan citra diri 

seorang gamer dihadapan gamer lainnya. 
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Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H7: Functional quality berpengaruh positif terhadap social self-image expression 

2.11.8  Hubungan antara Aesthetics dengan Social Self-Image Expression 

 Menurut Kim et al. (2011), kemampuan digital item meningkatkan citra 

seseorang dapat dipengaruhi oleh desain dari digital item. Menurut Sharma et al. 

(2014), aesthetics dari sebuah virtual/digital goods dapat memberikan pemain 

untuk mengekspresikan dirinya kepada pemain lain sehingga aesthetics memiliki 

pengaruh positif terhadap social self-image expression. Sedangkan menurut 

Lehdonvirta (2009), selain memberikan kenikmatan yang bersifat hedonistik, 

tampilan visual dari virtual goods juga dilihat terkait dengan social value. 

Secara nalar dapat dikembangkan pemikiran bahwa desain atau tampilan 

visual dari champions berbayar dapat mempengaruhi citra diri gamer LOL 

dihadapan para gamer LOL lainnya sehingga gamer yang menggunakan champions 

berbayar memiliki status sosial lebih tinggi. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pemaparan tersebut hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H8: Aesthetics berpengaruh positif terhadap social self-image expression 
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2.12  Model Penelitian 

 Model penelitian ini diambil dari jurnal Kim, Koh & Gupta (2011). Pada 

model penelitian ini digambarkan bagaimana functional value, emotional value, dan 

social value memberikan pengaruh dalam intention to purchase digital items. 

 

  

Gambar 2.2:   Model Penelitian 

Sumber:  (Kim et al., 2011) 
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2.13  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai intention to purchase digital items menggunakan jurnal Kim 

et al. (2011) sebagai jurnal utama. Terdapat beberapa jurnal pendukung untuk 

mendukung penelitian ini yang dirangkum pada table bawah ini: 

Tabel 2.1: Penelitian terdahulu 

No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

1. Mathwick 

et al. 

(2001) 

Journal of 

Retailing 

Experiential 

value: 

conceptualizati

on, 

measurement, 

and application 

in the catalog 

and Internet 

shopping 

environment 

Kunci pada pengambilan 

keputusan konsumen ada 

pada service excellence 

(functional quality) dan ROI 

(price utility). 

2. Sweeney 

& Soutar 

(2001) 

Journal of 

Retailing 

Consumer 

perceived 

value: The 

development of 

a multiple item 

scale 

Definisi dari value for 

money 

3. Hsiao & 

Chen 

(2016) 

Electronic 

Commerce 

Research 

and 

Applicatio

ns 

What drives in-

app purchase 

intention for 

mobile games? 

An examination 

of perceived 

values and 

loyalty 

 

 

1.Harga dari produk atau 

jasa merupakan 

pengorbanan moneter 

2.Persepsi value akan tinggi 

apabila produk atau jasa 

sepadan dengan harga yang 

diberikan 

3.Definisi 

performance/quality value 

4. performance/quality 

value berpengaruh positif 

terhadap purchase intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

 

5. playfulness berpengaruh 

positif terhadap  

6.social relationship support 

memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention 

4. Kashyap & 

Bosjanic 

(2000) 

Journal of 

Travel 

Research 

A Structural 

Analysis of 

Value, Quality, 

and Price 

Perceptions of 

Business and 

Leisure 

Travelers 

Definisi value for money 

5. Asshidin et 

al. (2015) 

Procedia 

Economic

s and 

Finance 

Perceived 

quality and 

emotional value 

that influence 

consumer’s 

purchase 

intention 

towards 

American and 

local products 

Definisi quality 

6. Ho & Wu 

(2012) 

Internatio

nal 

Journal of 

Electric 

Business 

Managem

ent 

Factors 

Affecting Intent 

to Purchase 

Virtual Goods 

in Online 

Games 

1.Definisi functional quality 

2.social relationship support 

memperkuat hubungan 

sosial sesama pemain game 

3.aesthetics berpengaruh 

positif dalam purchase 

intention  

4. playfulness berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 

5.social self-image 

expression berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

6.social relationship support  

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention 

7. Hsu & Lin 

(2014) 

Electric 

Commerce  

Research 

and 

Applicatio

ns 

What drives 

purchase 

intention for 

paid mobile 

apps? – An 

expectation 

confirmation 

model with 

perceived value 

1.Definisi quality value 

 

2.Value for money memliki 

pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

8. White 

(1996) 

Essays on 

Aesthetics 

and 

Organizati

on 

“It’s Working 

Beautifully!” 

Philosophical 

Reflections on 

Aesthetics and 

Organization 

Theory 

Definisi aesthetics 

9. Yamamoto 

& Lambert 

(1994) 

Journal of 

Product 

Innovation 

Managem

ent 

The Impact of 

Product 

Aesthetics on 

the Evaluation 

of Industrial 

Products 

Pengertian visual aesthetics  

10. Cai et al. 

(2008) 

Pacific 

Asia 

Conferenc

e on 

Informatio

n System 

Understanding 

Aesthetics 

Design For E-

Commerce Web 

Sites: A 

Cognitive –

Affective 

Framework 

Definisi aesthetics 

11. Wang et 

al. (2011) 

Journal of 

Retailing 

Aesthetics and 

the online 

shopping 

environment: 

Understanding 

Web aesthetics 

menggabungkan elemen dan 

atribut untuk menghasilkan 

kesan indah 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

consumer 

responses 

12. Moon & 

Kim 

(2001) 

Informatio

n & 

Managem

ent 

Extending the 

TAM for a 

World-Wide-

Web context 

1.Definisi playfulness 

2.Perceived playfulness 

dibagi menjadi tiga dimensi 

13. Starbuck & 

Webster 

(1991) 

Accountin

g, 

Managem

ent and 

Informatio

n 

Technolog

ies  

When is Play 

Productive? 

Definisi play 

14. Park & 

Lee (2011) 

Computer

s in 

Human 

Behavior 

Exploring The 

Value of 

Purchasing 

Online Game 

Items 

Definisi playfulness 

15. Chu & Lu 

(2007) 

Internet 

Research 

Factors 

Influencing 

Online Music 

Purchase 

Intention in 

Taiwan: An 

Empirical Study 

Based on 

Value-Intention 

Framework 

1.Definisi playfulness 

2.Definisi purchase 

intention 

16.  Turel et al. 

(2010) 

Informatio

n and 

Managem

ent 

User 

Acceptance of 

Hedonic Digital 

Artifacts: A 

Theory of 

Consumption 

Values 

Faktor pada playfulness 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

17. Sweeney 

& Soutar 

(2001) 

Journal of 

Retailing 

Consumer 

Perceived 

Value: The 

Development of 

A Multiple Item 

Scale 

Definisi enhancement of 

social concept 

18. Eastman et 

al. (1999) 

Journal of 

Mrketing 

Theory 

and 

Practice 

Status 

Consumption in 

Consumer 

Behavior: Scale 

Development 

and Validation 

Definisi status 

19. Rintamaki 

et al. 

(2006) 

Internatio

nal 

Journal of 

Retail & 

Distributi

on 

Managem

ent 

Decomposing 

the Value of 

Department 

Store Shopping 

Into Utilitarian, 

Hedonic and 

Social 

Dimensions 

Status dan self-esteem 

berkontribusi dalam social 

value 

20. Donnenwe

rth & Foal 

(1974) 

Journal of 

Personalit

y and 

Social 

Psycholog

y 

Effect of 

Resource Class 

on Retaliation 

to Injustice in 

Interpersonal 

Exchange 

Definisi status 

21. Zhao & Lu 

(2012) 

Decisions 

Support 

System 

Enchancing 

Perceived 

Interactivity 

Through 

Network 

Externalities: 

An Empirical 

Study on Micro-

Blogging 

Service 

Statisfaction 

and 

Definisi connectedness 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

Continuance 

Intention 

22. Lee (2005) Journal of 

Electronic 

Commere 

Research 

The Impact of 

Perceptions of 

Interactivity on 

Customer Trust 

and Transaction 

Intentions in 

Mobile 

Commerce 

Definisi connectedness 

23. Dholakia 

et al. 

(2000) 

American 

Marketing 

Associatio

n 

Interactivity 

and Revisits to 

websites: A 

Theoretical 

Framework 

Definisi conectedness 

24. Lu et al. 

(2014) 

Computer

s in 

Human 

Behavior 

Consumer 

attitudes toward 

blogger’s 

sponsored 

recommendatio

ns and 

purchase 

intention: The 

effect of 

sponsorship 

type, product 

type, and 

brand 

awareness 

Definisi purchase intention 

25. Spears & 

Singh 

(2004) 

Journal of 

Current 

Issues & 

Research 

in 

Advertisin

g 

Measuring 

Attitude Toward 

the Brand and 

Purchase 

Intention 

Definisi purchase intention 

26. Wu et al. 

(2011) 

Australasi

an 

The effect of 

store image and 

Definisi purchase intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

Marketing 

Journal 

service quality 

on brand image 

and purchase 

intention 

for private label 

brands 

27. Chinomon

a et al. 

(2013) 

Mediterra

nian 

Journal of 

Social 

Sciences 

The Impact of 

Product Quality 

on Perceived 

Value, Trust 

and Student’s 

Intention to 

Purchase 

Electronic 

Gadgets 

Definisi purchase intention 

28. Hsiao 

(2013) 

Library Hi 

tech 

Android 

smartphone 

adoption and 

intention to 

pay for mobile 

internet: 

Perspectives 

from software, 

hardware, 

design, and 

value 

Price/value for money 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention 

29. Lu & 

Hsiao 

(2010) 

Informatio

n & 

Managem

ent 

The influence of 

extro/introversi

on on the 

intention to pay 

for social 

networking sites 

1.price/value for money 

memiliki pengaruh postif 

intensi pembelian 

2.peningkatan citra diri 

memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention 

30. Yoo (2015) Indian 

Journal of 

Science 

and 

Technolog

y 

Perceived Value 

of Game Items 

and Purchase 

Intention 

1.Monetary value memiliki 

pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

2.playfulness  memiliki 

pengaaruh positif terhadap  

purchase intention 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

3.social self-image 

expression memiliki 

pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

31. Asshidin et 

al. (2016) 

Procedia 

Economic

s and 

Finance 

Perceived 

quality and 

Emotional 

Value that 

Influence 

Consumer’s 

Purchase 

Intention 

Towards 

American and 

Local Products 

Quality memiliki pengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 

32. Kumar et 

al. (2008) 

Journal of 

Business 

Research 

Indian 

Consumer’s 

Purchase 

Intention 

Toward a 

United States 

Versus Local 

Brand 

Perceived quality 

berpenagruh positif terhadap 

purchase intention 

33. Wang & Li 

(2011) 

Internet 

Research 

Factors 

influencing 

Mobile Services 

Adoption: A 

Brand-Equity 

Perspective 

Perceived quality 

berpenagruh positif terhadap 

purchase intention 

34. Toufani et 

al. (2017) 

Marketing 

Intelligenc

e & 

Planning  

The Importance 

of Aesthetics on 

Customers 

Intention to 

Purchase 

Intention 

Aesthetics memiliki peran 

langsung terhadap purchase 

intention 

35. Frank et al. 

(2015) 

BLED 

Proceedin

gs 

Why Buy 

Virtual Helmets 

and Weapons? 

Visual appeal berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention  
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

Introducing a 

Typology of 

Games 

36. Lehdonvirt

a (2009) 

Electronic 

Commerce 

Research  

Virtual Item 

Sales As A 

Revenue Model: 

Identifying 

Attributes That 

Drive Purchase 

Intention 

1.Visual appearance 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intemtion 

2.Aesthetics memiliki 

pengaruh positif terhadap 

self-image expression 

37. Han & 

Windsor 

(2013) 

Int. J. 

Mobile 

Communic

ations 

An Investigation 

of The 

Smartphone 

User’s In-Game 

Purchase 

Intention 

Playfulness berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 

38. Colwell 

(2007) 

Personalit

y and 

Individual 

Difference

s 

Needs Met 

Through 

Computer 

Game Play 

Among 

Adolescents 

Playfulness mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

39. Wei & Lu 

(2014) 

Internet 

Research 

Why Do People 

Play Mobile 

Social Games? 

An Examination 

of Network 

Externalities 

and of Uses and 

Gratifications 

Playfulness mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

40. Sharma & 

Bhasker 

(2014) 

Internatio

nal 

Proceedin

gs of 

Computer 

Science 

and 

Informatio

Determinants 

for Purchase of 

Virtual/Digital 

Goods using 

Social Apps 

1.Social self-image 

expression memiliki 

pengaruh positif terhadap 

purchase intenion 

2.Aesthetics memiliki 

pengaruh positif terhadap 

self-image expression 
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No. Peneliti Publikasi Judul 

Penelitian 

Temuan inti 

n 

Technolog

y 

41. Hanzaee & 

Golpour 

(2012) 

African 

Journal of 

Business 

Managem

ent 

An Evaluation 

of Online 

Purchase 

Intentions of 

Electronic 

Devices Based 

on Consumer 

Value Theory 

Social relationship support 

memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention 

42. Kim 

(2009) 

Pacific 

Asia 

Conferenc

e on 

Informatio

n System 

Investigating 

the Intention of 

Purchasing 

Digital Items in 

Virtual 

Communities 

Social relationship support 

memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention 

43. Schau & 

Gilly 

(2003) 

Journal of 

Consumer 

Research 

We Are What 

We Post? Self-

Presentation in 

Personal Web 

Space 

Functional quality memiliki 

pengaruh positif terhadap 

social self-image expression 

44. Kim & 

Chan 

(2007) 

Pacific 

Asia 

Conferenc

e on 

Informatio

n System 

Why People 

Pay For Digital 

Items? 

Presentation of 

Online Identity 

Functional quality memiliki 

pengaruh positif terhadap 

social self-image expression 
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