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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat 

membuat begitu banyaknya perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama 

teknologi komunikasi internet. Teknologi internet memudahkan segala hal yang 

kita inginkan dapat kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Dengan bantuan 

internet, manfaat internet dapat dijadikan masyarakat sebagai sarana informasi dan 

hiburan. Contohnya informasi sekarang sangat mudah didapatkan, kita tidak perlu 

lagi sulit mencari informasi dari buku-buku, hanya cukup dengan membuka 

internet kita dapat mengakses informasi apapun yang kita inginkan. 

Media pada era komunikasi saat ini, tidak lagi dianggap sebagai alat untuk 

menyebarkan informasi. Anggapan McLuhan bahwa medium is the message 

memberi para ahli komunikasi sebuah pandangan baru terhadap posisi media itu 

sendiri. Media saat ini dapat dianggap sebagai komunikator yang membuat pesan, 

sehingga media mempunyai posisi tersendiri dalam memberikan dampak kepada 

khalayak, baik positif maupun negatif. Dampak media sendiri merupakan wacana 

yang sangat luas; bukan hanya berbicara tentang seputar individu; kognitif, afektif 

dan behavioral. Tetapi juga berbicara seputar khalayak, sosial, politik dan budaya. 
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Melihat bagaimana dampak media menempatkan posisi dalam komunikasi dan 

khalayak maka dampak media perlu dikaji. Mengkaji dampak media tidak hanya 

sekedar melihat apa dampak yang terjadi tetapi bagaimana dampak media terjadi, 

sehingga kita mampu mengatasi dampak media yang akan hadir sehingga khalayak 

dapak bertindak proaktif terhadap dampak tersebut. 

Media massa adalah media yang menyebarkan pesan secara massa tanpa 

memandang tingkat atau golongan khalayak, baik itu cetak dan elektronik. Salah 

satu media massa yang paling sering dilupakan untuk dibahas adalah Video 

Games. Video Games adalah sebuah “permainan” dengan tampilan sebuah gambar 

atau visual. 

Permainan dengan menggunakan koneksi internet tersebut dikenal sebagai 

game online, media game online sangat berpengaruh terhadap pikiran manusia, 

yang diserap melalui dua panca indera yakni melihat dan mendengar. Seiring 

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, game sangat berkembang pesat di 

dunia, seperti halnya perkembangan game online yang marak terjadi pada masa-

masa sekarang ini (Lusiana Afrianto, 2004: 4). 

Simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer 

yang mendominasi kemunculan game online pertama kali yang akhirnya dilepas 

lalu dikomersialkan, permainan tersebut kemudian menginspirasi permainan lain 

muncul dan berkembang. Selain sebagai sarana hiburan, game online berfungsi 

sebagai sarana sosialisasi.  
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Menurut Blasius Abram (2014) dalam penelitianya yang berjudul 

“Manajemen Media dalam Industri Video Games” dikatakan bahwa dalam ilmu 

komunikasi, game online dipahami sebagai salah satu media komunikasi baru atau 

new media. Hal ini disebabkan karena adanya interaktivitas dalam bentuk 

komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa di dalam penggunaan sebuah 

video game. Game Online mampu membuat para penggunanya merasakan sesuatu 

yang seru dan menyenangkan, hal ini yang kemudian membuat penggunanya 

ketagihan dan larut dalam situasi ini.  

Mobile Legend menjadi salah satu game online yang diminati para pemain 

game  online. Game besutan developer Moonton yang merubah paradigma bahwa 

multiplayer online battle arena (MOBA) harus dimainkan menggunakan high end 

pc. Video game ini juga berjenis MOBA, pertandingan strategi 5 lawan 5, namun 

berbeda dengan Dota 2 serta LoL, Mobile Legends bisa dimainkan di Handphone 

berbasis android atau iOS (Ferry, 2018). 

Sebelum munculnya Mobile Legend, di Indonesia sendiri sudah terdapat 

beberapa jenis game online yang ada. Vain Glory dan AOV menjadi salah satu 

permainan online yang populer sebelum Mobile Legend masuk. Vainglory menjadi 

salah satu game bergenre multiplayer online battle arena (MOBA) yang memang 

didesain untuk mobile, penyederhanaan yang diterapkan Super Evil Mega Corp 

(SEMC) selaku developer membuat game ini bisa dimainkan lebih cepat sehingga 

lebih ideal untuk perangkat mobile. Tapi, Vainglory tetap mempertahankan 
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kualitas grafis semi-AAA yang membuat filenya menjadi berukuran besar dan 

hanya bisa dimainkan pada perangkat berspesifikasi tinggi. 

Kunggulan yang ditawarkan oleh Mobile Legends yaitu bahwa game ini 

lebih ramah pada pemain kasual, yang bermain sekedar untuk bersenang-senang 

dan bersosialisasi. Untungnya, Moonton selaku developer masih membuka jalan 

untuk Mobile Legends menajadi sebuah eSport yang kompetitif.  

Games online adalah sebuah media yang berbentuk video games akan 

tetapi berkonvergensi dengan media baru, yaitu internet. Khalayak yang 

menggunkan media sesuai dengan tujuan mereka dan itu bersifat gratifikasi. Jika 

ada seseorang yang pada akhirnya memilih satu media dan kemudian media 

tersebut menjadi sebuah prioritas pencarian gratifikasi, maka, dengan kata lain, 

media tersebut berhasil memberikan gratifikasi yang diinginkan khalayak. 

Kecanduan terhadap game online menjadi bukti bahwa sebuah media dapat 

menciptakan kecanduan yang sangat berat terhadap individu. Kecanduan ini dapat 

dipahami, bahwa individu tersebut telah menemukan gratifikasi utama pada 

sebuah media. 

Game online adalah media informasi yang memegang penuh peran 

hiburan, sehingga penggunaannya sebagai sebuah diversion adalah hal yang ridak 

dapat disangkal. Para pengguna video games dengan tipe apapun, baik offline 

maupun online, menggunkan video games dengan motivasi hiburan. Ketika 

mengakses game online, maka interaktifitas yang menjadi karakter media baru, 

memberi kesempatan pada penggunanya untuk saling berintaraksi baik secara 
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langsung maupun melalui avatar mereka. Media massa merupakan agen sosialisasi 

yang menyediakan informasi untuk berbagai rujukan, mulai dari nilai-nilai hingga 

gaya hidup yang pada akhirnya membentuk identitas personal khalayak pada 

tataran individu. Game online bertindak seperti media massa sebagai agen 

sosialisasi juga seperti media lainnya, hanya saja, game online tidak memberikan 

informasi dalam bentuk hasil olahan jurnalisme, dan realitas yang ditawarkan 

adalah sebuah bentuk realitas buatan yang memberikan kesempatan pada 

penggunanya untuk menggunakan dan mengolah semuanya dengan bebas tanpa 

adanya nilai yang mengikat. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Unity Technologies merilis laporan terbaru mengenai perkembangan pasar 

game mobile dunia sepanjang tahun 2016. Melalui laporan hasil kerja sama Unity 

dengan perusahaan analitik SuperData tersebut, didapati bahwa pemasukan 

industri game mobile global telah mencapai US$40,6 miliar (sekitar Rp 543 triliun) 

pada tahun 2016. 

Laporan tersebut menunjukan peningkatan 15% dari pencapaian tahun 

sebelumnya yang menyentuh angka US$34,8 miliar (sekitar Rp 480 triliun). 

Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan angka pendapatan dari 

platform Android yang mengalami kenaikan hingga 32 persen dibanding tahun 

sebelumnya.  
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Situasi ini juga tak lepas dari semakin seringnya penggunaan perangkat 

mobile untuk kebutuhan bermain game. Menurut laporan SuperData, rata-rata 

pengguna smartphone bermain game mobile tiga kali sehari, dengan rata-rata tiap 

sesi permainan selama sepuluh menit. Game dengan gameplay simpel, singkat, 

dan mudah di akses lebih sering dimainkan dibanding game yang menawarkan 

permainan yang kompleks. 

Berdasarkan data dari Unity Technologies, saat ini Indonesia merupakan 

pasar yang begitu potensial bagi para pengiklan di platform mobile, tidak 

terkecuali di wilayah Asia Tenggara saja. Hal tersebut dikarenakan jumlah 

perbandingan angka pemasangan aplikasi game yang begitu tinggi hingga tiga kali 

lipat dari hasil survei di tiga negara lain seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan 

India. 

Menurut prediksi Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, seperti dikutip dari 

Detik.com, nilai pasar game di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat 

pesar dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 lalu, pasar game Indonesia diperkirakan 

hampir menembus angka US$700 Juta (Sekitar Rp 9,3 triliun).  

Salah satu mobile game yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

permainan Mobile Legend. Permainan ini cukup populer saat ini berdasarkan 

peringkat di Google Play Store, Mobile Legend menempati peringkat #2 dalam 

kategori games dan memiliki bintang 4,4 (play.google.com, 2018). Sedangkan 

pada versi iOS, permainan Mobile Legend menduduki peringkat #2 dalam kategori 

games strategy dan memiliki bintang 4,5 (itunes.apple.com, 2018). 
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Fendy Tan selaku Overseas Operations Manager Moonton menyatakan 

bahwa terdapat 3 juta pemain Mobile Legend yang aktif tiap harinya. Indonesia 

pernah menjadi tuan rumah turnamen Mobile Legend bertaraf internasional, yaitu 

Mobile Legend South East Asia Cup (MSC) 2017. Turnamen ini menggelar lima 

babak kualifikasi di lima negara Asia Tenggara, dan memilih Indonesia sebagai 

tempat berlangsungnya babak Grand Final. Fendy Tan mengatakan bahwa 

Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan karena memiliki antusiasme paling 

tinggi diantara kelima negara Asia Tenggara tersebut (Goenawan, 2017).  

Fendy Tan memprediksi bahwa antusiasme bermain Mobile Legend ini 

kurang lebih akan bertahan 5 tahun di Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan 

permainan smartphone yang telah popular sebelumnya di Indonesia, yaitu Clash 

of Clans dan Candy Crush. Permainan Mobile Legend memiliki sifat kompetitif 

yang mempertemukan pemain secara real time, yang memungkinkan permainan 

MOBA tersebut dapat stabil lebih lama lagi, seperti DOTA 2 (Goenawan, 2017). 

Cayayan selaku Country Manager Moonton Indonesia menyatakan bahwa 

Mobile Legend akan membuka kantor di Indonesia untuk mempermudah Moonton 

untuk menangani berbagai hal terkait Mobile Legend di Tanah Air. Salah satunya 

yaitu terkait rencana untuk membawa e-sport ke berbagai universitas di Indonesia. 

Selain itu, Moonton juga berniat kembali mengadakan pertandingan Mobile 

Legendi South East Asia Cup lagi pada 2019 mendatang dan melibatkan berbagai 

pemain dari Indonesia. (tekno.kompas.com) 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di uraikan 

diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana motif penggunaan game mobile legends melalui analisis 

hierarchy of needs? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui motif penggunaan game mobile legends melalui analisis 

hierarchy of needs. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi tentang media komunikasi baru (new media). 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan 

pemikiran dan kontribusi kepada mahasiswa, gamers dan atau pihak-pihak 

yang menggunakan games mobile legend sebagai media komunikasi dan 

factor-faktor yang mempengaruhi gamers untuk menggunakan games 

mobile legend. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah yang diteliti, yang diperoleh dari fenomena 

sosial, fakta-fakta empirik, kejadian-kejadian dalam masyarakat, yang telah 

terpublikasi dalam media masa, buku, jurnal. Diikuti oleh identifikasi masalah 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi para gamers menggunakan mobile 

legend terkait kepuasan pengguna terhadap mobile legend, motif yang 

mempengaruhi seseorang untuk bermain mobile legend. Kemudian, berisi 

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, temuan hasil penelitian yang didapatkan, 

serta kelebihan dan kekurangan 2 game yang release sebelumnya. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang paparan penelitian sejenis, kerangka teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi teori Uses and gratifications, teori motif menggunakan 

media, kerangka konseptual mengenai game online, Mobile Legend, dan Uses and 

gratifications dalam media sosial. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan tipe dan jenis penelitian yang digunakan, teknik pemilihan 

narasumber, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini.  
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian yang berupa 

hasil wawancara dan pembahasan yang menjawab tujuan penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 




