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PENDAHULUAN 

 

1.1. Pendahuluan dan Permasalahan 

Perkembangan teknologi begitu pesat dalam beberapa dekade terakhir, dahulu 

sebelum ada media sosial, jarak dan waktu akan memisahkan transaksi antar 

negara dan antar daerah yang letaknya berjauhan. Tetapi karena adanya internet 

dan media sosial menjadikan jarak dan waktu sekarang ini bukanlah masalah 

untuk berinteraksi satu dengan lainnhya. Media sosial merupakan  media online, 

yang penggunanya dengan mudah bersosial, berbagi, dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial 

dan wiki merupakan media sosial yang paling sering digunakan 

masyarakat.Andreas Kaplan dan Michael Haenlein  (2010) mendefinisikan media 

sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. 

Teknologi media sosial terdiri dari berbagai bentuk termasuk majalah, forum 

internet, weblog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto atau gambar, 

video, peringkat dan bookmark sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam 

bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial 

(self-presentasi, self-disclosure). Kaplan dan Haenlein menciptakan skema 

klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial dalam artikel Horizons Bisnis 
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merekayang diterbitkan di tahun 2010.Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai 

berikut  : (Kaplan dkk, 2010) 

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet 

2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 

3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya 

4. Penerima pesan menentukan waktu interaksi 

Trend belanja online menjadi fenomena baru dalam paradigma berbelanja 

masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat lebih senang meluangkan waktu untuk 

berbelanja online daripada berkunjung ke toko secara langsung untuk membeli 

barang yang mereka inginkan. Arnold Sebastian Egg yang merupakan pendiri 

situs jual beli tokobagus.com memprediksi bahwa nantinya semua orang akan 

berbelanja online, saat ini seluruh bisnis mulai mengusung tokonya ke online 

(BeritaBali.com, 2015). Pernyataan Arnold tersebut didukung dengan survey  

yang dilakukan perusahaan e-commerce asal Jepang, Rakuten, bahwa 80% 

pengguna internet di  Indonesia mulai berbelanja online dalam dua tahun terakhir.  

Menurut “We Are Social”, sebuah agensi marketing sosial, mengeluarkan 

sebuah laporan tahunan mengenai data jumlah pengguna website, mobile, dan 

media sosial dari seluruh dunia. Dan berikut adalah perkembangan dunia digital 

Indonesia: (https://id.techinasia.com)  

 72,7 juta pengguna aktif internet 

 72 juta pengguna aktif media sosial, dimana 62 penggunanya mengakses 

media sosial menggunakan perangkat mobile 

http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/
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 308,2 juta pengguna handphone 

Peningkatan dari media sosial dari tahun ke tahun signifikan yang dapat 

ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

Gambar 1.1. Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia 

 

Sumber: https://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobile-

media-sosial-indonesia 
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Sumber: https://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobile-

media-sosial-indonesia 

Gambar 1.2. Perkembangan Pengguna Sosial Media di Indonesia 

 

Sumber: http://sosmedtoday.com/pengguna-internet-data-nielsen/ 

Instagram berasal dari kata ‘Insta‘ atau ‘InstankarenaInstagram ialah cara 

untuk berfoto dan membagikan foto kepada teman-teman terdekatsecara mudah 

dan instan.Instagram memiliki fitur kamera Polaroidyang berfungsi untuk foto dan 

membagikan foto itu ke teman-teman beserta pengikut instagram.Kata 

‘Gram‘berasal dari kata ‘Telegram‘ yang mempunyai makna seperti telegram. 

Karena telegram sangat cepat di dalam mengirimkan informasi kepada seseorang, 

begitu pula dengan instagram. Instagram dapat mengirimkan Informasi berupa 

foto kepada seseorang. Instagram sendiri ialah suatu jejaring sosial yang 

mempunyai tujuan untuk membantu penggunanya untuk membagikan foto kepada 
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pengguna lainnya, khusus kepada pengguna Android, Iphone, Ipod, Ipad dan 

Gadget yang mempunyai OS 3.2, sedangkan untuk pengguna komputer masih 

belum sempurna, karena Instagram dibuat hanya untuk pengguna gadget saja. 

Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan Burb INC. Perusahaan 

Burb INC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi dalam 

membuat aplikasi untuk gadget. Di awal mula terbentuknya perusahaan Burb 

INC, perusahaan itu hanya banyak melakukan pembuatan aplikasi untuk gadget. 

Instagram berawal dari ideprogrammer dan sekaligus CEO nya yaitu Mike 

Krieger dan Kevin Systrom, yang merupakanorang-orang terpenting di dalam 

berdirinya Instagram. Jika tidak ada mereka maka instagram pun tidak ada. 

Instagram didirikan bersama Burb INC di awal tahun 2010 sekitar bulan januari. 

Setelah melewati masa 10 bulan setelah dibuat Instagram mempunyai lebih dari 7 

juta pengguna aktif. Instagram juga mempunyai komunitas pengguna instagram, 

yang menamai diri mereka sebagai IPhonesia. IPhonesia merupakan singkatan 

dari I Device Photographer Indonesia. Komunitas IPhonesia ini terbentuk pada 

tahun 2011, lebih tepatnya pada tanggal 12 januari 2011. 

Instagram menjadi media promosi karena banyak dari pengguna Instagram 

memasarkan produknya melalui media sosial ini. Trend belanja online ini marak 

dilakukan konsumen karena kuatnya peran media sosial.Promosi melalui media 

ini adalah hal yang penting atau vital karena akan berpengaruh pada daya tarik 

kepada klien. Promosi merupakan upaya yang dilakukan produsen untuk 

memasarkan produknya dan menarik minat konsumen untuk melakukan 

pembelian (Kotler, 2010). Melalui media sosial promosi semakin memiliki 

http://www.rahman371.wordpress.com/


jangkauan yang luas serta menarik dimata konsumen. Promosi akan memiliki 

daya tarik tersendiri karena masing-masing promosi memang dirancang untuk 

dapat menarik konsumen. 

Namun dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada 30 

orang ternyata sekitar 80% merasa bahwa hasil make up artist yang mereka 

rasakan setelah mereka merasakannya dari promosi media Instagram merasa 

kecewa karena tidak sesuai dengan foto atau gambar yang mereka lihat. Hal ini 

menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Hal ini menjadi gap dimana kenyataan 

tidak sesuai dengan harapan konsumen. 

Selain itu melalui promosi yang lebih gencar apakah akan lebih banyak 

menarik klien untuk semakin menggunakan make up artist tersebut. Daya tarik 

dari klien make up artist ini juga dapat dijumpai di media Instagram. 

Penelitian yang dilakukan oleh Restu (2010) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara daya tarik klien terhadap minat beli produk. Penelitian 

Junia dan Rosyad (2015) menyimpulkan adanya hubungan positif antara daya 

tarik klien di media sosial dengan minat beli konsumen. 

Berdasarkan pada fenomena tersebut maka penelitian ini akan menganalisis 

tentanghubungan daya tarik klien make up artist dengan pengguna melalui 

promosi media sosial Instagram. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada 

MUA (Make up artist) dengan alamat Instagram aitu Lizzebethmua, yang 

didirikan oleh Elizabeth Lieanti sejak bulan Februari 2014. Alasan digunakannya 

MUA ini sebagai objek penelitian adalah karena meskipun baru berdiri sekitar 2 

tahun tetapi MUA ini sudah banyak pengikut atau “follower” nya dan memiliki 



promosi yang menarik di Instagram, kliennya juga telah banyak  karena gencarnya 

promosi yang dilakukan. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalahnya adalah: 

“Apakah terdapat hubungan antara daya tarik klien make up artist dengan 

pengguna melalui promosi di media Instagram?”  

 

1.3. Tujuan penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini  adalah: 

“Untuk mengetahui  hubungan antara daya tarik klien make up artist 

dengan pengguna melalui promosi di media Instagram”  

 

1.4. Manfaat penelitian 

a. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

media sosial dalam meningkatkan promosinya. 

b. Manfaat teoritis: penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

dengan topik serupa di masa mendatang. 

 

1.5.Batasan Penelitian  

Penelitian hanya membatasi pada dua variabel yaitu : daya tarik 

klien Make up artist dan pengguna melalui promosi media Instagram dan 

hanya dilakukan pada Lizzebeth MUA. 



1.6.Definisi Operasional 

1. Daya tarik klien make up artist merupakan persepsi responden terhadap 

kemenarikan media Instagram dimata calon konsumen untuk 

menggunakan jasa make up artis.  

2. Promosi di Media Instagram merupakan persepsi responden terhadap  

komunikasi yang baik dari media instagram membuat konsumen 

mencoba MUA (Make Up Artist) Lizzbethmua. 

 

 

 

 

 

 


