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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Penjualan produk adalah salah satu hal yang sangat vital bagi sebuah 

perusahaan. Dengan penjualan, sebuah perusahaan akan mendapatkan income 

yang nantinya akan digunakan sebagai operasional perusahaan agar bisnis 

perusahaan tersebut dapat terus jalan dan bertumbuh. Setiap perusahaan pasti 

menginginkan income yang tinggi dengan cara menjual produk mereka sebanyak-

banyaknya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah upaya agar calon konsumen tertarik 

untuk menggunakan produk perusahaan. 

Salah satu upaya membuat calon konsumen tertarik adalah dengan iklan. 

Menurut Djakfar (2007:76) dalam Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 1, 

iklan dilukisakan sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen, antara 

penjual dan calon pembeli. Dalam komunikasi itu, iklan menyampaikan sebuah 

pesan. Dengan demikian iklan bermaksud memberikan informasi dengan tujuan 

terpenting adalah mengenalkan barang dan jasa. Meskipun tidak secara langsung 

berakibat terhadap pembelian, iklan merupakan sarana untuk membantu 

pemasaran yang efektif untuk menjalin komunikasi antar perushaan dengan 

konsumen dalam usahanya untuk menghadapi pesaing (Ambar, 2013) 

Iklan pada hakikatnya adalah sebuah komunikasi, maka dalam sebuah iklan 

dibutuhkan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media massa 

banyak digunakan sebagai salah satu media yang efektif dalam menyampaikan 

pesan. Hal tersebut karena media massa adalah alat yang dapat menyebarkan 
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pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen (Nurudin, 

2007).  Dulu media-media seperti; surat kabar, majalah, radio atau tv, dimana tv 

dianggap media yang paling baik dan efektif untuk beriklan. Namun seiring 

dengan industri entertainment yang berkembang, penggunaan handphone dan 

tablet yang makin marak, serta bertambahnya saluran-saluran televisi, hal ini 

membuat penonton televisi cenderung berganti-ganti saluran (Kolter. 2006:120 

dalam jurnal Ambar Lukitaningsih). Hal ini berimbas pada penurunan efektifitas 

televisi itu sendiri sebagai media iklan. Dengan efektifitas yang sekarang ini 

sedang menurun, maka timbul pula tantangan baru bagi para perusahaan untuk 

membuat strategi iklan yang kreatif dan efektif.  

PT Gojek Indonesia baru-baru ini membuat suatu strategi pemasaran yang 

unik. Bekerja sama dengan salah satu tim esport Evos Esport, Gojek membuat 

iklan yang ditujukan bagi komunitas gamers di Indonesia. Keputusan ini dinilai 

cukup unik dan berani mengingat komunitas gamers masih kurang dilirik sebagai 

lahan melakukan promosi produk diluar produk-produk gaming seperti perangkat 

komputer (VGA, RAM, Mother Board), keyboard, mouse dan lain-lain. Hal 

menarik lainnya adalah, dengan adanya sponsorship ini banyak perusahaan lain 

yang kemudian tertarik untuk ikut menggunakan jasa tim esport sebagai media 

partner promosi seperti Traveloka. 

Esport sendiri adalah istilah atau sebutan untuk suatu kegiatan kompetisi video 

game yang teratur dan teroganisir, khususnya bagi para gamer profesional. Sebuah 

permainan yang dapat dimainkan oleh dua orang atau lebih, kemudian dapat di 

pertandingkan, dapat disebut dengan esport (Adyanto, 2015). Meskipun banyak 

perdebatan mengenai esport, seperti Jhon Skipper (2014) yang mengatakan bahwa 
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esport bukanlah olahraga (sport). Namun jika melihat dari definisi sport sendiri 

bisa di katakan bahwa esport adalah salah satu jenis sport atau olah raga 

(Adyanto, 2015). 

Komunitas esport merupakan komunitas yang tidak dapat dianggap remeh. 

Memiliki basis fans yang cukup tinggi dengan banyaknya turnamen-turnamen 

besar yang mampu menarik perhatian. Seperti The International 7 dari game Dota 

2 yang mampu mengumpulkan 24,7 juta dollar sebagai hadiah, dimana total hadial 

itu sendiri berasal dari Valve sebagai developer game sebesar 1,6 juta dollar 

sedangkan sisanya sebesar 23,1 juta dollar berasal dari penyisihan 25% penjualan 

item eksklusif bernama compendium yang dijual selama turnamen tersebut 

berlangsung. Atau yang tak kalah menakjubkan adalah jumlah penonton pada 

kompetisi internasional game League of Legend 2016 yang menyentuh angka 60 

juta penonton.Jumlah tersebut mengalahkanjumlah penonton pada final NBA 

2016.(Twinfinite, 2017, Top 10 Most Popular Esport Right Now) 

Di Indonesia, esport menunjukan perkembangan cukup pesat. Dikutip dari 

ggwp.id (ggwp.id, 2017, Turnamen Nasional Esport Indonesia) ada beberapa 

kompetisi besar yang pernah diselenggarakan di Indonesia seperti, Indonesia 

Gamers Championship 2017 by Telkom GameMAX dengan total hadiah 500 juta 

rupiah, Indonesian Pride Gaming Leage 2017 dengan total hadiah 400 juta rupiah 

dan Kaskus Dota 2 Battle Ground bekerja sama dengan BEKRAF dengan totoal 

hadiah 100 juta rupiah. Selain kompetisi, kemajuan esport di Indonesia juga dapat 

dilihat dengan dibentuknya asosiasi esport di Indonesia yang diberi nama IeSPA 

(Indonesian eSport Assosiation) pada tahun 2014. Bahkan asosiasi ini mendaulat 



 

4 

 

wakil MPR Indonesia bapak H. Mahyudin. ST. MM sebagai Dewan Pembina 

IeSPA. 

Melihat perkembangan dunia gaming yang begitu pesat beberapa tahun 

belakangan ini, komunitas game dapat menjadi lahan yang potensial bagi para 

perusahaan untuk beriklan, sama seperti komunitas-komunitas lain seperti 

komunitas sepak bola, basket dan lain-lain. Cara beriklan untuk menyasar 

komunitas gamer juga beragam. Seperti membuat kompetisi, atau menyewa space 

iklan seperti yang dilakukan PT. Gojek Indonesia yang menggunakan Evos Esport 

sebagai media partnernya.  

Evos adalah sebuah organisasi tim esport yang terbantuk pada bulan Juli tahun 

2016. Pada awalnya, Evos merupakan tim Dota, seiring berjalannya waktu, Evos 

berkembang menjadi sebuah organisasi Esport dengan berbagai divisi game, 

seperti Dota 2, Mobile Legend, League Of Legend, Arena Of Valore dan Point 

Blank. Beberapa divisi ini cukup sering mengikuti berbagai kompetisi besar baik 

nasional dan internasional. Bahkan sempat beberapa kali mebawa pulang gelar 

juara, seperti; juara 5 – 8 WESG APAC FINAL 2017, juara 2 Indonesian Pride 

Gaming League 2017, juara 2 Indonesian Gamers Championship dan masih 

banyak lagi (Liquipedia, 2018, EVOS Esport). Dengan banyaknya kompetisi 

nasional maupun internasional yang ikuti, tak khayal Evos Esport mendapat 

peringkat ke 14 sebagai tim terbaik se Asia Tenggara untuk divisi Dota 2 nya 

versi Goshugamers (Goshugamers, Dota 2 Ranking – SEA, Evos Esport). 

Dengan banyaknya prestasi yang dimiliki, pantas rasanya jika Evos Esport 

memiliki sangat banyak penggemar. Merujuk pada laman Instagram milik Evos, 
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pengikutnya kini sudah lebih dari 246 ribu per tanggal 28 Maret 2018. Para 

pengikut ini juga bisa dikatakan cukup aktif. Terbukti dengan jumlah likes foto 

yang bisa mencapai puluhan ribu likes dan viewer video yang bisa mencapai 

ratusan ribu. Hal ini menjadikan laman instagram milik Evos menjadi lahan yang 

sangat potensial untuk beriklan. 

Salah satu aspek yang juga penting dalam penelitian ini pemilihan tempat 

penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Hardcore Internet Lounge yang 

merupakan salah satu internet lounge (warnet) khusus untuk bermain game 

terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat iCafe: Platinum tier 

yang dia miliki. Sertifikat iCafe: Platinum adalah sertifikat yang diberikan oleh 

produsen kartu grafis Nvidia kepada internet lounge dengan memenuhi beberapa 

syarat tertentu. Sertifikat ini sendiri memiliki tingkatan seperti iCafe: Silver, 

iCafe: Gold dan iCafe: Platinum. Semakin tinggi tingkatannya akan semakin 

tinggi pula minimal syarat yang harus dipenuhi. Dengan sertifikat iCafe: 

Platinum, Hardcore menjadi internet lounge terbesar dan fasilitas terlengkap di 

Indonesia karena hingga saat ini hanya ada 1 internet lounge dengan sertifikat 

iCafe: Platinum di Indonesia.  

Melihat beberapa contoh kasus diatas, komunitas gamers di Indonesia diam-

diam memiliki potensi bagi para perusahaan baik perusahaan gaming dan non-

gaming sebagai sasaran iklan. Namun, keefektivitasannya masih belum teruji 

mengingat belum banyak brand-brand perusahaan yang memanfaatkan peluang 

ini. Hal ini menimbulkan keraguan bagi para perusahaan yang ingin mengikuti 

jejak PT. Gojek Indonesia dan Traveloka untuk menyasar komunitas esport 

sebagai calon konsumen. Padahal masih banyak sekali potensi beriklan di 
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komunitas esport yang belum terjamah, seperti banyaknya game yang dapat 

digunakan sebagai media promosi iklan dengan turnamen, atau tim-tim esport lain 

yang membuka diri sebagai media partner bagisuatu produk atau perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

kemudian diberi judul “Pengaruh Terpaan Iklan Gojek Pada Akun Instagram 

Tim eSport Evos Terhadap Minat Para Gamers Meggunakan Produk Gojek 

(Studi Pada Member iCafe Hardcore Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh terpaan iklan Gojek pada instagram Evos 

Esport terhadap minat Gamer menggunakan jasa Gojek? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan iklan Gojek pada instagram Evos Esport 

terhadap minat Gamer menggunakan jasa Gojek? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan Gojek pada instagram Evos 

terhadap minat gamers menggunakan jasa Gojek. 

2. Untuk megetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan Gojek pada 

Instagram Evos terhadap minat gamers menggunakan produk Gojek 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan gambaran mengenai pengaruh dan iklan Gojek pada 

tim esport Evos terhadap minat menggunakan produk Gojek. 
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b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi 

peneliti-peneliti yang lain dan pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap penulisan masalah ini. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada perusahaan tentang keefektifan 

penggunaan tim esport sebagai media iklan produk komersil. 

 

 

 


