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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era yang sudah serba modern ini, tidak sedikit dijumpai iklan-iklan 

tentang peluncuran produk terbaru dari sebuah teknologi, seperti televisi, 

komputer, laptop, smartphone, dan sebagainya. Di tengah era yang serba 

modern inilah muncul berbagai macam peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan 

secara maksimal, khususnya untuk para mahasiswa yang menginginkan 

penghasilan tambahan, atau bahkan penghasilan utama. 

Peluang bisnis yang memiliki potensi besar saat ini tidak lain adalah 

bisnis pada industri game. Menurut survei yang dilakukan oleh Newzoo, pasar 

game di Indonesia sendiri sebenarnya memiliki pertumbuhan game tercepat 

kedua di Asia Tenggara[1]. Hal itu lah yang membuat peluang bisnis pada 

industri game tidak dapat dipandang sebelah mata lagi. Saat ini di Indonesia 

banyak bermunculan startup atau perusahaan baru dari berbagai kota besar, dan 

tidak sedikit startup yang telah berhasil membuktikan bahwa peluang industri 

kreatif dalam bidang game dapat menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. 

Menurut survei Newzoo juga, perkembangan industri game di Indonesia 

pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan sebesar 56% dibandingkan tahun 

2014. Di Indonesia sendiri diketahui sebanyak 66 juta jiwa merupakan 

penduduk yang telah memanfaatkan teknologi internet, dengan 42,8 juta jiwa di 

antaranya merupakan pemain game. Dari 42,8 juta pemain game 
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tersebut,sebanyak 24,1 juta jiwa mengeluarkan uang untuk bermain game. Total 

pendapatan industri game di Indonesia sendiri adalah $321 juta, dan jika dirata-

rata, setiap pemain game di Indonesia telah mengeluarkan uang sebesar $13.30 

per tahun[2]. Hal itu telah membuat negara Indonesia menduduki peringkat ke 

17 di dunia dengan pendapatan tertinggi di industri game pada tahun 2016[3]. 

Tabel 1.1 Survei industri game di Indonesia oleh newzoo 

 

Sumber: www.newzoo.com 

Game edukasi juga tidak dapat dipandang sebelah mata lagi, karena 

perkembangan game edukasi di Asia juga terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Dilihat dari publikasi yang ditulis oleh Ridwan Sanjaya dengan 

judul “Mobile Games Platforms for Teachers Entrepreneurship in Education”, 

pendapatan dari industri game edukasi di dunia pada tahun 2012 adalah $1.5 

miliar, yang kemudian naik menjadi $1.7 miliar di tahun 2013, dan $1.8 miliar 

pada tahun 2014, dengan di Asia sendiri mengalami peningkatan pendapatan 
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dari $1 miliar di tahun 2012 menjadi $1.1 miliar di tahun 2013. Kenaikan 

tersebut diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan hingga $4.95 miliar di 

tahun 2019 atau 21.9 persen dalam kurun waktu 5 tahun[4]. 

Tabel 1.2 Pendapatan industri game edukasi di dunia dan Asia 

Region/Tahun 2012 2013 2014 

Dunia $1,548.44 $1,739.55 $1,841.41 

Asia $1,029.43 $1,115.89 $1,123.45 

 

Game digital sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun kecanggihan 

teknologi saat ini membuat siapa pun dapat membuat game sendiri. Begitu juga 

dengan mahasiswa UNIKA Soegijapranata jurusan Game Technology yang 

sejak awal semester telah diberikan materi tentang pemrograman dan 

pengenalan akan beberapa game engine. Berbekal pengetahuan tentang game 

yang diberikan saat di bangku perkuliahan, saat ini para mahasiswa telah dapat 

membuat game sendiri dengan menggunakan berbagai game engine.  

Namun, meskipun berasal dari jurusan Game Technology, nyatanya tidak 

banyak yang berwirausaha di bidang game itu sendiri. Padahal sudah banyak 

mahasiswa jurusan Game Technology yang memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan untuk berwirausaha di bidang game. Hal itu dilihat dari jumlah 

SMK yang diterima oleh jurusan Game Technology, serta pelajaran bisnis dan 

pemrograman yang diberikan sudah dapat menjadi bekal untuk berwirausaha di 

industri kreatif game. Karena menurut Meredith dalam laporan Ridwansyah dan 



4 

 

 

 

Hendri yang berjudul “Analysis Aspect Innovation, Creativity and 

Entrepreneurial of Diana Print Digital As Idea Business Plan”, untuk 

berwirausaha di bidang game, keterampilan teknis saja tidaklah cukup karena 

harus disertai dengan pengetahuan tentang mengelola bisnis itu sendiri[5]. 

Hingga saat ini telah terdapat lebih dari 400 startup atau perusahaan baru 

pada industri kreatif game yang ada di Indonesia. Mayoritas berasal dari Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan di kota Semarang sendiri 

masih sedikit startup pada industri kreatif game. Selain itu, acara pendukung 

untuk game developer kota Semarang seperti seminar, gathering, dan workshop 

juga masih jarang ditemui. Sangat disayangkan jika acara-acara besar 

cenderung diselenggarakan di kota tertentu saja, seperti acara GDG atau Game 

Developer Gathering yang diadakan di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan 

Yogyakarta. Padahal, kota Semarang juga memiliki potensi yang cukup besar 

dalam membuat startup game, terbukti dari banyaknya pendaftar dalam acara 

Global Game Jam yang diadakan tahun 2015 di Semarang[6]. 

Selain itu, banyak dari para mahasiswa yang tidak menyelesaikan game 

yang telah mereka buat sampai kepada tahap layak produksi ketika mendapat 

tugas untuk membuat game dari dosen. Kebanyakan hanya membuat game 

hingga pada kriteria yang dibutuhkan dari tugas yang diberikan. Padahal, game 

yang dihasilkan tersebut memiliki potensi untuk dijadikan pendapatan 

tambahan, atau bahkan pendapatan utama. 
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Berdasarkan survei preliminary yang dilakukan dengan melibatkan 32 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata jurusan Game Technology, masalah yang 

paling sering dihadapi oleh mereka adalah karena ketidaktahuan mereka dalam 

mengelola startup, cara mengelola pendapatan dari game yang telah dibuat, dan 

cara mendapatkan legalitas startup yang telah didirikan. 

 

Gambar 1.1 Grafik kemampuan membuat game 

 

Gambar 1.2 Grafik pengetahuan cara mengelola pendapatan 
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Gambar 1.3 Grafik menyelesaikan game hingga produksi 

 

Gambar 1.4 Grafik pengetahuan cara mendapatkan legalitas perusahaan 
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Gambar 1.5 Grafik pengetahuan tentang cara mengembangkan startup 

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan startup di kota Semarang, para 

generasi muda khususnya para mahasiswa diharapkan dapat memulai 

berwirausaha sejak dini. Tidak menutup kemungkinan jika sebuah startup dapat 

bersaing dengan perusahaan game yang sudah besar, hal itu adalah karena 

produk yang mereka jual tepat sasaran. 

Tepat sasaran inilah yang menjadi kunci agar startup tersebut dapat 

bersaing dengan startup lain, atau bahkan perusahaan besar. Seperti bagaimana 

cara membuat game itu sendiri harus terarah, dimulai dari konsep, target pasar, 

produksi hingga pemasaran. Hal itu perlu dilakukan agar produk yang 

dihasilkan dapat tepat sasaran, sehingga dapat menghidupi startup yang baru 

dibuat[7]. 

Melihat latar belakang diatas, maka dibuat penelitian lebih lanjut 
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di UNIKA Soegijapranata pada industri game di kota Semarang, dengan judul 

“Kewirausahaan Mahasiswa Melalui Industri Kreatif Game di Kota Semarang“. 

1.2.Identifikasi Masalah 

Dari survei awal, diidentifikasi masalah banyaknya mahasiswa jurusan 

Game Technology di UNIKA Soegijapranata yang pernah mengembangkan 

game selama kuliah, namun tidak banyak dari mereka yang mengembangkan 

usaha sendiri, padahal dari game tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai 

pendapatan utama. Ditambah peluang usaha di industri game di Indonesia 

cukup menjanjikan, dilihat dari pertumbuhan industri game Indonesia yang 

merupakan pertumbuhan tercepat kedua di Asia Tenggara. 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari survei preliminary, maka masalah yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan startup di bidang game sehingga dapat 

memiliki model bisnis yang sesuai? 

2. Bagaimana cara mengolah pendapatan agar dapat mengembangkan startup 

game? 

3. Bagaimana legalitas wirausaha game yang dikembangkan sejak 

mahasiswa? 
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1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Memahami cara mengembangkan startup. 

2. Mengelola pendapatan dari startup yang telah dibentuk. 

3. Memahami legalitas wirausaha di bidang game. 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mengembangkan startup di bidang game sejak 

mahasiswa, berikut pengelolaan pendapatan dan legalitasnya. 

2. Memahami cara memulai startup agar dapat mengetahui apa saja yang 

perlu dipersiapkan dalam berwirausaha di industri game. 

3. Sebagai referensi penelitian tentang kewirausahaan mahasiswa di industri 

game. 

 

 

 

 

 

 


