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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman tak dapat dihindari kemajuan 

teknologi berperan besar dalam pergaulan hidup bermasyarakat, 

teknologi ini berhasil memudahkan manusia untuk mengetahui 

beragam informasi dan menghubungkan dengan manusia lainnya 

di belahan dunia. Teknologi Informasi menekankan pada 

pelaksanaan dan pemprosesan data seperti menangkap, 

mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau 

menampilkan data dengan menggunakan perangkat-perangkat 

teknologi elektronik terutama computer (Syaripudin, 2021). 

Kemajuan dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat di 

awal tahun 1970-1980 membuat sistem komunikasi dan komputer 

berkembang begitu cepat. Ini terjadi karena perkembangan 

elektronika dengan penemuan-penemuannya yang sangat 

menabjukkan. Hal ini membuat dunia industri berlomba untuk 

memproduksi secara massal. Perkembangan dunia komunikasi dan 

komputer menjadi satu sehingga membentuk suatu cabang ilmu 

baru yang sering dikenal dengan istilah internet. (Lukas, 2006) 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di 

Indonesia yaitu internet telah berkembang begitu pesat dan meluas. 

Tidak dapat dipungkiri, saat ini kehidupan umat manusia sangat 

bergantung dengan kemajuan teknologi internet, seperti di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya internet 
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mempermudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan teman 

atau saudara yang jauh, berkenalan dan menambah teman baru 

melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan 

masih banyak lagi media sosial lainnya. Teknologi internet juga 

mempermudah masyarakat untuk menjualkan produk mereka 

secara online, sebagai sarana menyalurkan ekspresi, sarana 

memperoleh  hiburan, eksistensi, serta memperoleh informasi 

terbaru. (Andini, 2020) 

Seiring dengan perkembangan zaman  teknologi internet 

semakin  berkembang pesat, dengan memberikan dampak yang 

besar terhadap penggunanya salah satu  manfaatnya adalah sebagai 

sarana  hiburan, misalnya untuk bermain video game. Permainan 

video  game dengan menggunakan  jaringan internet tersebut 

dikenal  dengan game online. (Ondang, 2020) 

Di zaman yang modern ini, game online sudah tidak asing lagi 

di telinga kaum remaja. Dalam 10 tahun terakhir, permainan 

elektronik atau yang kita sering sebut dengan game online sudah 

menjamur dimana-mana. Hal ini didukung dengan banyaknya 

game center di lingkungan sekitar, yang menawarkan harga yang 

terjangkau pada kaum remaja. Game center itu sendiri tidak seperti 

warnet, mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak dari 

pada warnet. Inilah yang membuat game center hampir selalu 

ramai dikunjungi, bukan hanya game center yang populer. Akan 

tetapi, gadget/smartphone juga yang semakin canggih dan begitu 
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banyak menawarkan game, baik game offline maupun yang online. 

(Faozani, 2016) 

Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan 

tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya 

dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan refreshing. Game 

online adalah permainan yang berbasis elektronik dan visual. Game 

online diartikan sebagai program permainan yang tersambung 

melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja dan 

dapat dimainkan bersamaan secara kelompok di seluruh penjuru 

dunia, dan membutuhkan akses internet untuk bermain game 

tersebut. (Magnenat-Thalmann, N., & Thalmann, 1999) 

Game online menjadi tren baru yang banyak diminati karena 

seseorang tidak lagi bermain sendirian (single), tetapi 

memungkinkan bermain bersama puluhan orang sekaligus dari 

berbagai lokasi (multiplayer). Pada jaringan komputer yang 

berdekatan (Lokal Area Network). Indonesia adalah salah satu 

pasar industri gim terbesar di dunia. Terutama gim mobile atau 

permainan video yang dimainkan melalui telepon seluler, 

komputer tablet, ataupun konsol. Berdasarkan laporan We Are 

Social, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video 

game terbanyak ketiga di dunia. Laporan tersebut mencatat ada 

94,5% pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia yang 

memainkan video game per Januari 2022. (Databoks, 2022) 

Esensi dari bermain game online ialah untuk melepaskan penat 

dari tugas yang dimiliki individu. Menjadi seorang gamers 
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sangatlah mudah, gamers sendiri merupakan sebutan dari 

seseorang yang mengakui dirinya menyukai bermain game online 

ataupun offline. Gamers ketika sudah menyukai salah satu game 

yang dimainkannya, akan rela untuk mengeluarkan uangnya untuk 

mempercantik karakter/akun dengan membeli item-item di dalam 

game tersebut. Apabila terdapat desain game yang menarik, gamers 

rela mengeluarkan uangnya untuk membeli item dari game 

tersebut. Para pemainnya mampu berlama-lama duduk demi 

memainkan game tersebut dan bertahan di suatu tempat tanpa 

adanya gangguan dari siapapun yang bisa merusak konsentrasinya 

dalam bermain game online tersebut.  

Seperti kita tahu bahwa suatu yang memberikan kesenangan 

mempunyai kecenderungan untuk mencapai dan mencarinya 

kembali. Dengan kata lain game yang juga memberikan efek 

kesenangan bagi para penggemar game, ini juga mempunyai 

potensi menyebabkan gamer menjadi kecanduan. Seperti halnya 

rokok, kecanduan bermain game ini mempunyai dampak yang bisa 

dibilang negatif. Mereka yang kecanduan bermain game selalu 

terdorong untuk bermain dan bermain lagi.   

Saat ini sudah banyak game online yang menyediakan fitur 

komunitas online, yang menjadikan game online sebagai aktivitas 

sosial. Game game semacam inilah yang sekarang ini sangat 

diminati daripada yang single player games, karena para gamer 

bisa merasa tertantang untuk mengalahkan orang lain dan ada 

kepuasan batin tersendiri. Game jenis ini biasanya disebut dengan 
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Massively Multiplayer Online Games (MMOG). Dalam game 

MMOG terdapat beberapa jenis game antara lain: MMORPG 

(Massively Multiplayer Online Role Playing Game): Ragnarok, 

Seal. MMORTS (Massively Multiplayer Online Real Time 

Strategy): WarCraft, DotA. MMOFPS (Massively Multiplayer 

Online First Person Shooter):CounterStrike, Rising Force, Perfeck 

Wars, dan yang terbaru dari MMOFPS (Massively Multiplayer 

Online First Person Shooter): Mobile Legends: Bang Bang, PUBG 

Mobile, Free Fire dan AOV.(Nad, 2019) 

Dalam perkembangannya game online yang kerap dipandang 

sebelah mata dan membuang waktu saja selain sebagai hobi atau 

hiburan mengisi waktu luang. Seiring dari pada itu dapat menjadi 

peluang profesi cukup  menjanjikan dengan pendapatan mencapai 

miliaran rupiah seperti Tyler Blevins, pria asal Amerika Serikat 

yang dinobatkan sebagai gamer terkaya di dunia oleh Forbes 

dengan kekayaan 17 juta USD atau Rp 232 miliar. Gamer 

sekaligus youtuber, Felix Kjellberg yang dikenal juga dengan nama 

PewDiePie juga mendulang kesuksesan dengan kekayaan 

mencapai 15 juta USD atau Rp 204 miliar.  

Di tanah air pun, banyak sosok yang berhasil meraih 

kesuksesan dari game. Ada Hansel Ferdinand atau BnTeT, gamer 

Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) yang kini berkarier di 

Amerika Serikat dan memiliki kekayaan USD 168,7 ribu atau 

sekitar Rp2,3 miliar yang didapatkan dari berbagai kompetisi 

esport. Sehingga semakin berkembangnya zaman dan banyaknya 

https://kumparan.com/topic/esport
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turnamen yang diadakan menjadikan bermain game online 

merupakan salah saatu profesi professional hingga menjadi trend 

gamer dikalangan masyarakat terutama kalangan muda. 

Disamping itu beberapa turnamen-turnamen besar dengan 

hadiah yang menggiurkan mulai dari perangkat game terbaru 

hingga uang tunai, yang mulai diselenggarakan hingga pada tahun 

2018 bertepatan perhelatan Asian Games, dari hal tersebut esport 

secara resmi diperkenalkan sebagai cabang olahraga yang 

dipertandingkan. Ketikaa itu Asian Games menyajikan enam game 

yang diperlombakan antara lain; Arena of Valor, Clash Royale, 

Hearthstone, StarCraft 2, PES 2018 dan LoL. 

Oleh sebab itu, banyak pengguna game online kalangan muda 

terkhusus mahasiswa  yang terlena dalam memainkan game online 

dan tak heran juga dari pengguna game online yang menyisipkan 

uang sakunya yang tidak sedikit jumlahnya untuk membeli 

diamond, Top Up, skin hero, karakter/akun, bundle dan crate 

senjata akan membuat tampilan hero yang digunakan pemain 

terlihat lebih menarik, sehingga pemain game tersebut akan terlihat 

lebih keren oleh teman satu tim dan pemain lainnya dengan 

membeli item-item yang terdapat dalam game online tersebut. 

Situasi seperti ini memiliki masalah terhadap dinamika kehidupan 

manusia terutama dikalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kendari rela mengorbankan berbagai hal seperti 

waktu dan uang yang tidak sedikit. 
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Perilaku konsumtif deperti ini merupakan perilaku yang 

berorientasi pada kebutuhan masa sekarang daripada ke kebutuhan 

masa mendatang. Perilaku tersebut berupa membeli suatu barang 

yang tidak terlalu bernilai dan hanya mementingkan kesenangan 

duniawi tanpa memikirkan di masa mendatang. Menurut Lestarina 

et al. (2017) perilaku boros sebagai langkah membeli suatu barang 

yang seharusnya untuk mencukupi suatu kebutuhan akan tetapi 

malah membeli sesuai keinginan, dan dilakukan terlalu berlebihan 

sehingga menyebabkan kerugian dan menghambur-hamburkan 

uang. (Lestarina et al., 2017)  

Dalam penelitian skripsi yang di lakukan oleh (Sudharto, 

2018) dengan judul  “Fenomena Game Online Mobile Legends di 

Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas 

Sumatera Utara)” Idealnya bermain game hanya dijadikan sebagai 

sarana hiburan saja atau sekedar mengisi waktu luang. Akan tetapi 

kenyataan yang terjadi adalah dari hasil penelitian mengatakan 

bahwa mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian mengaku 

merasa ketergantungan serta kecanduan dalam bermain game 

online Mobile Legends. Hal ini dikarenakan ada rasa seru dan 

penasaran tersendiri bagi para subjek tersebut.  

Namun melihat perkembangan Game online yang memiliki 

peluang menjanjikan dengan menjadikan bermain game online 

sebagai profesi dengan penghasilan mencapai miliaran rupah 

melalui turnamen-turnamen yang diadakan seperti esport yang 

dijadikan salah satu cabang olahraga yang dikompetisikan. 
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Sehingga dalam penelitiaan ini mengangkat rumusan permasalahan 

yakni Bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari selama menjadi pengguna Game 

Online? Dan Apakah Game online berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

kendari?  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Game Online 

Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari”. Diharapkan penelitian ini dapat 

memperkaya kajiian serta menjadi bahan kajian yang relevan pada 

game online. 

1.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yaitu ruang lingkup masalah atau upaya membatasi 

masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian bisa fokus 

untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasaannya tidak terlalu 

luas, sehingga penelitian ini bisa lebih fokus dan dibatasi untuk 

mengetahui Pengaruh Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif di 

kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari 

(Angkatan 2019/2020/2021).  

1.3.  Rumusan masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang, 

maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari selama menjadi pengguna Game 

Online? 

2. Apakah Game online berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN kendari?  

1.4. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh game online terhadap prilaku 

konsumtif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

kendari. 

2. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap game online. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian mengenai Pengaruh Game Online 

Terhadap prilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kendari ini bermanfaat sebagai bahan dalam 

mempelajari mengenai pengaruh Game Online Terhadap 

perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Kendari Selain itu dari beberapa faktor yang ada, 

dapat dilihat nantinya berpengaruh signifikan atau tidak. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai Pengaruh Game Online Terhadap Perilaku 



10 PENDAHULUAN 

 

 

Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari 

1.6. Definisi Operasional 

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari 

kesalahan pemahaman dan kekeliruan dalam penafsiran yang 

berkaitan dengan istilah-istilah judul penelitian ini. Sesuai dengan 

judul penelitian yaitu “Pengaruh Game Online Terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Kendari (Angkatan 2019/2020/2021)”, maka definisi 

operasional yang perlu dijelaskan, yaitu: 

a) Game online 

Secara bahasa, game berasal dari bahasa inggris yaitu 

games yang artinya permainan. Dalam bahasan ini, permainan 

adalah sebuah video yang dapat dimainkan oleh pemain melalui 

alat permainan seperti komputer atau laptop, gadget/smartphone 

dan konsol. Sedangkan secara terminologi game online berasal 

dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan 

dan online adalah terhubung dengan internet. Berangkat dari 

sini, peneliti berpendapat bahwa game online adalah sebuah 

game atau permainan yang harus dimainkan secara online 

dengan bantuan jaringan internet sehingga game tersebut dapat 

dimainkan, baik menggunakan gadget/ smartphone, konsul/PS4, 

PC (Personal Computer) maupun di game center itu sendiri. 

(Safitri, 2019) 
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b) Tingkat Konsumtif 

Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli atau 

menggunakan barang yang tidak dipertimbangkan secara 

rasional. (Lestarina et al., 2017). Perilaku konsumtif dalam 

penelitian ini, ketika mahasiswa tidak dapat menggunakan uang 

yang dimilikinya sebaik mungkin dan hanya dihabiskan untuk 

membeli atribut-atribut yang ada di Game Online. Mahasiswa 

yang kecanduan Game Online akan menghabiskan uang yang 

dimilikinya hanya untuk di game online tersebut dan apabila 

kondisi keuangan mereka sudah kritis bahkan habis, akan 

ditakutkan mereka akan menghalalkan segala cara untuk tetap 

dapat bermain game online. 

c) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari adalah objek dalam penelitian ini. Dimana mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yang akan di 

teliti akan berfokus pada mahasiswa aktif yang merupakan 

pemain game online dilingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Kendari, yang terletak di Jl. Sultan Qaimuddin 

No.17, Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 

93563. Dengan jumlah mahasiswa yang akan menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah 921 mahasiswa yang terdapat di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari 
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1.7. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasioanal dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan tentang penelitian relevan/ terdahulu kajian 

terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam 

mendukung studi penelitian ini, kerangka pikir dan hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai penelitian, jenis penelitian, waktu 

dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Kemudian terdapat 

lembar selanjutnya yang berisi daftar pustaka.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini memuat uraian mengenai hasil yang diperoleh 

dalam penelitian yang meliputi gambaran atau karakteristik analisis 

data, pembahasan atas hasil pengelolaan data.  

BAB V PENUTUP  

Bab V yaitu bagian penutup, pada bagian ini diuraikan 

mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam 

bab-bab sebelumnya serta berisi saran agar penerapan kajian 

kedepannya lebih efektif dari sebelum-sebelumnya 


