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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi pada seluruh bidang industri 

berupa penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional 

(Davies, 2015). Sebagian besar pendapat mengenai potensi manfaat Revolusi 

Industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan-fleksibilitas produksi, 

peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan pendapatan (Davies, 

2015; Prasetyo &Sutopo, 2018). Perluasan teknologi informasi dan komunikasi 

tidak hanya memberikan pengaruh pada industri namun juga kehidupan manusia, 

seperti mempermudah pekerjaan dengan penyebaran robot dan mesin cerdas serta 

penawaran berbagai hiburan yang berkembang secara digital. Salah satu produk 

yang lahir sebagai dampak adanya revolusi adalah Handphone.  

 Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik yang mudah dibawa 

kemanapun dan memiliki kemampuan untuk mengirim pesan berupa suara. Seiring 

berkembangnya teknologi, fungsi handphone berkembang menjadi smartphone. 

Saat ini smartphone mengalami perkembangan fitur yang memberikan kemudahan 

bagi pengguna (Huda, 2020), tidak hanya digunakan untuk komunikasi namun juga 

dapat melakukan pengambilan gambar, akses informasi yang luas melalui berbagai 

macam sosial media hingga edukasi dan hiburan seperti game online. Bermain 

game menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat lintas gender dan 

usia. 

 

Gambar 1.1 Aktivitas melalui smartphone 

Sumber : Maulidah (2018) 
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 Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas yang dilakukan melalui 

smartphone adalah bermain game sebesar 25%, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 1.1. Aktivitas lainnya yang dilakukan adalah social networking. Hal 

menarik lainnya adalah pemain game antara laki-laki dengan perempuan seimbang, 

menurut Studi Pokkt dengan Decision Lab menunjukkan bahwa gamer di Indonesia 

terdiri dari 49% laki-laki dan 51% perempuan (Maulidah, 2018). Game Online 

memiliki fitur yang simpel hingga kompleks, rumit dan bahkan menggunakan uang 

virtual, berdasarkan jenis permainannya game online di bedakan menjadi Massively 

Multiplayer Online Real-time strategy games, Massively Multiplayer Online Role-

playing Games, Massively Multiplayer Online Browser Game,  Simulation games, 

Massively multiplayer online games dilansir oleh pelayananpublik.id (2020). Game 

tidak lagi berperan sebagai hobi remaja, namun juga menjadi rutinitas orang dewasa 

yang rela meluangkan waktunya untuk bermain video game, apalagi di zaman 

sekarang yang sangat populer yaitu game online. Saat ini tidak ada batasan 

sociodemographic bagi pengguna game  (Cabeza, Sanchez, & Fuentes, 2017). 

 Salah satu  game online yang sedang naik daun adalah Among Us, yang 

merupakan  game online multiplayer, yang memungkinkan para gamer bermain 

bersama secara daring (Sari, 2020). Among Us merupakan game online bergenre 

action indie yang menceritakan mengenai kru pesawat luar angkasa yang memiliki 

tugas untuk menemukan impostor, impostor adalah kru yang diberi tugas untuk 

membunuh seluruh kru pesawat (Wahyudi, 2020). InnerSloth LLC merupakan 

perusahaan yang menerbitkan Among Us. Berdasarkan jenis permainannya Among 

Us termasuk game Simulation games dan Massively Multiplayer Online Games. 

Player game Among Us sangat beragam mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga 

orang dewasa dan menjadi permainan no. 1 di Google Play Store tahun 2020 dengan 

pengunduh 100.000.000+ dan pengguna aktif di Indonesia sebanyak 9.390.560 

yang sempat menggeser posisi Mobile Legends dan PUBG Mobile (GooglePlay, 

2020). Game ini dahulu di unduh kurang dari 1000 setelah beberapa bulan 

diluncurkan di tahun 2018, namun mengalami peningkatan cukup pesat di tahun 

2020 saat pandemi COVID-19, usai dimainkan oleh para sejumlah youtuber gaming 

(Rizal, 2020).  



 

3 

 

Gambar 1.2 Data Pengguna Setiap Bulan 

Sumber : SteamChart (2020) 

 Pada Gambar 1.2 menunjukkan rincian pengguna game Among Us saat 

pertama diluncurkan hingga November 2020. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa mulai terdapat lonjakan pengguna dari 661,4 pengguna di Juni 

2020 menjadi 2.106,0 pengguna di Juli 2020, diikuti dengan bulan berikutnya juga 

mengalami peningkatan pengguna. Lonjakan yang tinggi bersamaan dengan 

puncak dari pandemi Virus Covid-19. 

 

Gambar 1.3 Grafik Pengguna Among Us 

Sumber : SteamChart (2020) 

 Hal demikian didukung juga didukung oleh Gambar 1.3 yang menunjukkan 

bahwa terdapat lonjakan yang tinggi pada pertengahan tahun 2020. Game ini 

banyak diminati karena bisa dimainkan bersama dan memiliki aturan main yang 

sederhana, sehingga mudah untuk dimainkan (Rizal, 2020). 
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 Pengembangan bisnis tidak terlepas dengan pembentukan kualitas produk 

dan pelayanan sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan (Nugroho 

&Magnadi, 2018) . Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan menjadi evaluasi bagi 

perusahaan agar dapat mencapai nilai pelanggan, dengan demikian produk dapat 

percaya terhadap suatu produk (Suhendra &Yulianto, 2017). Nilai pelanggan 

mencerminkan sejumlah manfaat bagi perusahaan, baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud seperti dapat menciptakan kesan positif bagi pelanggan sehingga 

dapat menarik calon pelanggan lain untuk menggunakan produk. Nilai pelanggan 

merupakan pilihan pelanggan akan suatu produk atau jasa yang dapat memuaskan 

keinginan pelanggan tersebut (Kotler &Amstrong, 2008). Nilai pelanggan dinilai 

sebagai rasio manfaat yang dirasakan oleh pelanggan serta pengorbanannya (Razak, 

2016). Berdasarkan review di Google Play, Among Us memperoleh penilaian 

bintang 4,4 (GooglePlay, 2020). Hal demikian menggambarkan bahwa Among Us 

memiliki penilaian yang baik dan memicu pelanggan untuk terus menikmati produk 

tersebut. Bermain game adalah  kegiatan yang menimbulkan perasaan senang 

(Kaylana, 2020), selain itu Among Us memiliki manfaat lain yang dapat 

meningkatkan nilai bagi pelanggan seperti dapat meningkatkan keterampilan sosial, 

kemampuan kognitif, merilis stress dari rutinitas, kerja tim dan mengajarkan 

sportivitas dan adil (Wahyudi, 2020). Game ini dimainkan secara berkelompok 

dengan orang yang tidak dikenal sehingga dapat memungkinkan seseorang 

bersosialisasi dan menambah jaringan pertemanan. Nilai pelanggan tidak terlepas 

dari kualitas produk dan kualitas pelayanan. 

 Seiring dengan berkembangnya era globalisasi menyebabkan tingkat 

konsumtif tinggi dan pelanggan menjadi lebih selektif dalam menentukan kualitas 

produk agar dapat memberikan kepuasan yang diharapkan (Anggraeni dkk., 2016; 

Dewi &Hidayat, 2015). Kualitas produk merupakan kemampuan produk dalam 

melaksanakan fungsi (termasuk keseluruhan produk, keandalan, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan atribut lainnya) dan kinerja yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan (Kotler &Armstrong, 2004). 

 Jika kualitas produk bagus dan terpercaya, maka produk tertanam dalam 

benak pelanggan (Setyo, 2017). Saat ini popularitas Among Us tidak diragukan, 
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sehingga memicu game tiruan diterbitkan oleh perusahaan game lain dengan 

memanfaatkan viralnya Among Us. Laman PCGamer menunjukkan bahwa terdapat 

game mirip Among Us, diantaranya yaitu Werewolf Among Us dari China dan Killer 

Among Us (Kurniawan, 2020).  Penggambaran karakter yang lucu, penampilan 

game yang kaya akan grafis menjadi keunikan Among Us. Game ini juga mudah 

dimainkan dan terkesan ringan dibandingkan dengan game tiruan. Razak (2016) 

menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga mendorong peningkatan nilai 

pelanggan, jika kualitas produk sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan 

memandang produk sebagai barang yang baik, dengan demikian pelanggan merasa 

puas. Sebaliknya jika kualitas produk yang dirasakan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, maka produk dianggap tidak memenuhi syarat dan menimbulkan 

penilaian buruk. Namun kualitas produk yang baik tidak memberikan jaminan dapat 

membuat konsumen puas. Selain kualitas produk, kepuasan konsumen juga 

tergantung pada kualitas layanan yang ditawarkan (Maria &Yusak, 2013).  

 Kualitas pelayanan merupakan instrumen penting dalam mempertahankan 

daya saing (Khatab dkk., 2019), dengan demikian dapat memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Kualitas Pelayanan menurut Nasution dalam penelitian 

Maulana (2016) tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pelayanan adalah 

semua kegiatan untuk mempermudah pelanggan berkomunikasi dengan pihak 

perusahaan dan mendapatkan pelayan, jawaban, dan penyelesain masalah dengan 

cepat memuaskan (Fathoni, 2019). Dengan demikian, pelanggan bisa menentukan 

kualitas dari pelayanan maupun produk yang membentuk Nilai pelanggan. 

Meskipun memiliki pesaing dari game tiruan, Among Us memiliki keunggulan 

ringan dalam sisi spesifikasi karena tidak memerlukan spesifikasi device yang 

canggih sehingga mudah digunakan oleh pelanggan dan ringan dalam sisi gameplay 

karena tidak membutuhkan rumus khusus sehingga mudah dipelajari dan mudah 

dimainkan (Wicaksana, 2020), didukung pula dengan tutorial di awal game. Fitur 

pelayanan selalu dikembangkan oleh InnerSloth LLC untuk meningkatkan nilai 

pelanggan, diantaranya pembaruan akun agar mudah melaporkan akun yang 

mengganggu atau meretas game, menambah peta game bahkan mengembangkan 
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jumlah pemain game (Roy, 2020). Suhendra dan Yulianto (2017) menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap nilai pelanggan, semakin tinggi 

kualitas layanan yang diberikan maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap 

nilai pelanggan. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Fathoni (2019) yang membahas 

mengenai kualitas pelayanan dan patronase figur terhadap preferensi konsumen, 

persamaan dari penelitian tersebut adalah menggunakan variabel independen yaitu 

kualitas pelayanan dan variabel dependen yaitu preferensi konsumen (nilai 

pelanggan), selain itu objek yang digunakan adalah Game (Fathoni, 2019). 

Perbedaan penelitian Fathoni dengan penelitian ini adalah terdapat tambahan 

variabel independen yaitu kualitas produk dan penggunaan analisis penelitian ini 

menggunakan analisis regresi sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 

PLS. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian (Cabeza, Sanchez, & 

Fuentes (2017) yang membahas mengenai motivasi konsumen menonton streamer 

Video game di platform online yang berfokus pada segi sociodemographic sebagai 

variabel kontrol. 

 Berdasarkan fenomena mengenai meningkatnya pelanggan game Among 

Us pada masa pandemi Covid-19 serta mengalami penurunan di akhir tahun 2020, 

disisi lain terdapat pelanggan game yang seimbang jika ditinjau dalam sudut 

pandang gender, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Nilai 

Pelanggan Game Among Us”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari Latar Belakang di atas menjelaskan Game Among Us pada bulan Juli 

2020 sampai Oktober 2020 mengalami peningkatan pesat. Namun pada November 

dan Desember Among Us mengalami penurunan pelanggan secara perlahan. 

Sehingga masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah terdapat penurunan 

jumlah pelanggan game Among Us pada 2 Bulan ini. Disisi lain,  Among Us 

memiliki pesaing yang bisa mempengaruhi Nilai Pelanggan. Maka dari rumusan 

Masalah di atas akan menimbulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap nilai pelanggan pada game 

Among Us ? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap nilai pelanggan pada game 

Among Us ? 

3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap nilai pelanggan pada 

game Among Us ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah yang dipaparkan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap nilai pelanggan game 

Among Us 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap nilai pelanggan game 

Among Us  

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap 

nilai pelanggan game Among Us  

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Dengan dilaksanakan penelitian tentang Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

ini, maka penulis dapat secara langsung mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh sesuai dengan studi manajemen pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan 

 Menjadi masukan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan manajerial 

yang berhubungan dengan Kualitas produk dan Kualitas Pelayanan Game dalam 

memperluas pasar. 

3. Bagi Pihak Lain 

 Menjadi pembanding terhadap penelitian lainnya yang mungkin menggunakan 

produk berbeda dan sumbangan pemikiran dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut. 
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