
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Simpulan 

Aktivitas co-creation adalah aktivitas yang melibatkan konsumen 

untuk memberikan kontribusi secara aktif dan / atau memilih konten suatu 

penawaran produk baru. Modding adalah modifikasi yang dibuat kepada 

produk video game oleh pengguna untuk mengubah penampilan atau fungsi 

permainan tersebut. Aktivitas modding merupakan suatu aktivitas yang 

membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus, seperti programming, 

mengolah model tiga dimensi (modeling), mengolah berkas dua dimensi 

(image editing), dan keterampilan-keterampilan lainnya. 

Terdapat beberapa macam motif yang menjadikan sebagian dari 

konsumen bersedia mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membuat 

konten modifikasi. Motif yang pertama adalah motif intrinsik. Aspek-aspek 

yang membuat konsumen bersedia membuat mod adalah aspek kesenangan 

pribadi dan demi memperoleh pengalaman. Bagi para modder, aktivitas 

membuat mod adalah aktivitas yang menyenangkan. Motif yang kedua 

adalah motif sosial. Aspek-aspek motif sosial yang membuat konsumen 

bersedia membuat mod adalah perasaan diterima oleh komunitas dan 

memperoleh umpan balik dari komunitas. Para modder ingin berinteraksi 

dengan anggota komunitas dan berbagi kesenangan dengan mereka. Motif 

yang ketiga adalah motif pengetahuan. Aspek-aspek motif pengetahuan 
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yang membuat konsumen bersedia membuat konten modifikasi adalah 

pengembangan keterampilan, pengumpulan informasi, dan pemahaman 

yang mendalam terhadap permainan. Para modder ingin menggunakan 

keterampilan, informasi, dan pemahaman tersebut untuk membuat konten 

modifikasi guna meningkatkan kualitas permainan yang dimainkannya. 

Selain ketiga motif di atas, terdapat pula faktor-faktor lain yang 

membuat modder bersedia membuat konten modifikasi untuk suatu 

permainan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ketidakpuasan terhadap 

permainan lain dan adanya aktivitas jual beli di komunitas permainan lain. 

Ketidakpuasan terhadap permainan lain menjadikan modder memilih untuk 

mengembangkan lebih jauh permainan yang menurutnya lebih baik. Selain 

itu, ketidaksenangan konsumen terhadap aktivitas jual beli mod dapat 

menjadikan konsumen memilih mengembangkan mod untuk permainan lain 

yang komunitasnya tidak melaksanakan aktivitas jual beli mod. 

Meski demikian, terdapat pula faktor yang dapat memberikan imbas 

negatif terhadap kemauan modder dalam aktivitasnya mengembangkan 

mod. Faktor-faktor tersebut dapat berupa perlakuan tidak menyangkan dari 

anggota komunitas, yaitu merusak mod yang telah dikembangkan. Faktor 

lainnya adalah penolakan anggota komunitas terhadap suatu usaha tertentu 

yang dilakukan modder. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan motivasi 

modder untuk berpartisipasi dalam aktivitas modding di komunitasnya. 

Dalam studi ini, didapati bahwa faktor yang paling dominan adalah 

faktor kesenangan pribadi, yaitu salah satu aspek dalam motif intrinsik. 
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Faktor pengembangan keterampilan, yang merupakan salah satu aspek 

dalam motif pengetahuan, adalah faktor paling dominan setelah faktor 

kesenangan pribadi. Dengan demikian, faktor kesenangan pribadi dan faktor 

pengembangan keterampilan merupakan dua faktor utama yang mendorong 

para modder untuk ikut serta dalam aktivitas modding. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi teoritis 

Faktor kesenangan pribadi merupakan faktor dominan pertama yang 

mendorong para modder untuk berpartisipasi dalam aktivitas modding. 

Dengan demikian, temuan ini memperkuat Teori Determinasi Diri dari 

Ryan dan Deci (2000) perihal motif intrinsik, yang menyatakan bahwa 

orang-orang melakukan sesuatu hal untuk kesenangan pribadinya. 

Faktor pengembangan pengetahuan merupakan faktor dominan 

kedua yang mendorong para modder. Temuan ini memperkuat Teori 

Hirarki Kebutuhan Maslow mengenai kebutuhan kognitif yang meliputi 

pengetahuan, pemahaman, rasa penasaran, eksplorasi, arti, dan 

prediktabilitas. Temuan ini juga memperkuat Lay Epistemic Theory 

dari Kruglanski et al. (2010), yang berkenaan dengan hasrat manusia 

untuk memperoleh pengetahuan. 

2. Implikasi manajerial bagi perusahaan pengembang 

Perusahaan pengembang diharapkan bersedia mendukung, atau 

setidaknya memperbolehkan, aktivitas modding. Mendukung aktivitas 
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modding merupakan hal yang baik untuk dilakukan guna meningkatkan 

kesenangan para pemain atau pelanggan. Perusahaan dapat mendukung 

aktivitas ini dengan mengembangkan video game yang strukturnya 

mudah dipahami, menyediakan forum khusus sebagai tempat interaksi 

mod creator dan mod user, serta menyediakan panduan dan SDK 

(Software Development Kit) untuk membuat dan menambahkan konten. 

Selain mendukung, atau setidaknya memperbolehkan, aktivitas 

modding, perusahaan juga dapat memonitor para modder untuk 

memperoleh calon-calon pegawai yang potensial untuk direkrut, 

terutama para modder yang telah mengembangkan mod berkualitas 

tinggi dan populer di kalangan pengguna mod komunitas tersebut. 

3. Implikasi bagi konsumen 

Anggota komunitas, baik modder maupun non-modder, diharapkan 

untuk saling membantu dalam aktivitas modding. Bantuan dapat berupa 

berbagi informasi penting yang relevan, melaporkan bug yang 

ditemukan saat mencoba suatu mod, mencarikan solusi untuk masalah 

yang dilaporkan oleh mod creator atau mod user, serta berbagi tips yang 

berkaitan dengan modding. Apabila konsumen (mod user) tidak dapat 

membantu para modder, maka setidaknya konsumen memberi ucapan 

terima kasih kepada para modder yang telah mendedikasikan waktu dan 

tenaganya untuk menyediakan konten-konten untuk dimainkan oleh 

anggota komunitas demi kesenangan bersama. 
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Anggota komunitas diharapkan juga untuk tidak melakukan hal-hal 

yang tidak menyenangkan bagi para modder. Tindakan-tindakan 

tersebut dapat berupa mengubah data pada suatu mod dan merilisnya ke 

forum tanpa seizin modder yang bersangkutan dan mengklaim mod 

yang dikembangkan orang lain sebagai hasil kerja sendiri. Tindakan-

tindakan tersebut perlu dihindari untuk menjaga kesehatan komunitas. 

 

C. Keterbatasan penelitian 

Dalam studi ini, peneliti menargetkan jumlah partisipan sebanyak 20 

sampai 25 orang modder sebagai partisipan. Namun, setelah dilaksanakan 

survey, peneliti hanya dapat memperoleh 16 orang modder sebagai 

partisipan. Hal ini berkaitan erat dengan sedikitnya modder yang aktif di 

forum tersebut, ditambah dengan adanya modder yang tidak bersedia untuk 

berpartisipasi dalam survey ini. Sebagian dari modder tersebut tidak 

memberikan respon setelah dikirimi pesan pribadi melalui fitur Private 

Message forum, dan ada pula modder yang secara langsung menyatakan 

tidak bersedia untuk ikut serta dalam survey apa pun tanpa memberikan 

alasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

Hal ini menjadikan peneliti menyadari bahwa jumlah modder yang 

ada dan bersedia menjalani survey ternyata lebih sedikit dari perkiraan. 

Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya pemilihan 

partisipan atau informan dapat dilaksanakan dengan melibatkan beberapa 

komunitas permainan sekaligus untuk memperoleh jumlah partisipan yang 
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lebih banyak dan sudut pandang yang lebih beragam. Apabila pemilihan 

partisipan difokuskan kepada satu komunitas, maka metode wawancara 

mendalam atau focus group discussion lebih diutamakan supaya informasi 

yang diperoleh dari partisipan lebih mendalam dan terperinci, terutama jika 

jumlah partisipan relatif sedikit. Metode kuantitatif atau metode kombinasi 

(mixed method) juga dapat digunakan untuk memperoleh hasil penelitian 

yang lebih objektif.  


