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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

          Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi (IT) sudah begitu pesat. 

Teknologi ini membuat jarak tak lagi menjadi masalah untuk berkomunikasi. Internet merupakan 

salah satu medianya. Kemudian ada juga IndosatNet dan telkomnet yang bergerak di bidang 

penyedia jasa ISP. Menurut Asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia, pada tahun 1998, 

sudah tercatat 138.00 pelanggan ISP dengan 512.000 pengguna internet. Di Indonesia jumlah 

penggunaan internet pada tahun 2019 bulan Juni tercatat sudah sebanyak 171 juta pengguna 

internet dan setiap tahunya pengguna internet tumbuh 10,2 persen atau 27 juta jiwa. Kominfo 

akhirnya memperluas jaringan internet, karena di Indonesia pengguna internet semakin bertambah 

sampai pada tahun ini sudah 96,71 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau internet.1 

        Di Indonesia meningkat karena didukung oleh smartphone. Jika dilihat dari wilayahnya, 

78,5% dari total 88,1 juta pengguna internet di Indonesia, Ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah 

dengan penetrasi paling tinggi dengan 65% pengguna internet. Kemudian disusul oleh Yogyakarta 

yang memiliki 63% pengguna internet. Tercatat ada sekitar 53 juta pengguna internet terkoneksi 

di pulau Jawa dan Bali. Sedangkan posisi terendah di tempati oleh Papua yang hanya memiliki 

20% pengguna internet dari total jumlah populasi penduduknya. Meski mengalami pertumbuhan 

yang tergolong pesat, sayangnya hasil survei APJII memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh 

dari standar Millenium Development Goals yang mensyaratkan minimal 50% pengguna internet. 

49%. Platform social media yang paling banyak di akses  oleh orang Indonesia, di antaranya 

YouTube 43%, Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 

27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, Skype 15%, dan WeChat 14%.2 

Sosial media dikenal masyarakat sebagai sebuah media yang digunakan untuk 

bersosialisasi satu dengan yang  lain, secara online yang memungkinkan manusia berinteraksi 

 
1 https://www.gatra.com/detail/news/426059/teknologi/hingga-juni-2019-pengguna-internet-

indonesia-171-juta 
2 https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-
medsos-orang-indonesia di unduh pada 20 Mei 2019  19.48 WIB 
 

https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia
https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia
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tanpa dibatasi ruang dan waktu. Manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi dimanapun mereka 

berada dan kapanpun tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli waktu. 

            Sebagai media yang banyak di akses saat ini, Youtube digunakan untuk mencari dan 

berbagi informasi. Banyak minat masyarakat mencari dan mendapatkan informasi melalui 

Youtube, menciptakan semakin tinggi pula keinginan para content creator untuk mengunggah dan 

membagikan video Youtube hasil karya masing-masing.  

Vlog adalah sebuah media sharing melalui internet dengan konten digital yang 

memanfaatkan media visual dan audio seperti Youtube. Para content creator di platform Youtube 

biasa disebut dengan Vlogger atau Video Blogger. Vlogger sendiri dapat diartikan sebagai para 

penulis yang aktif dalam membuat artikel-artikel tertentu. Namun artikel-artikel tersebut 

dipublikasikan dalam bentuk video. Vlogger juga biasa disebut sebagai orang yang sering 

membuat video dan mengunggahnya ke Youtube.  

Vlog sendiri terdiri dari berbagai macam bentuk seperti daily vlog yang menampilkan 

konten-konten tentang kehidupan sehari-hari para vlogger. Ada juga beauty vlog yang berisi 

tentang informasi kecantikan dan tutorial make up yang bagus, travel & adventure vlog berisi 

tentang perjalanan wisata dan petualangan di alam bebas, serta food vlog yang berisi tentang 

review wisata kuliner dan informasi tempat makan. Namun ada vlog yang peneliti pandang cukup 

fenomenal, yaitu fashion vlog milik salah seorang vlogger Indonesia yang bernama Yoshiolo. 

Konten vlognya berisi tentang review pakaian-pakaian yang dikenakan anak-anak muda dengan 

harga yang fantastis mahalnya.  

Vlog milik Yoshilo tersebut bertema “Berapa harga outfit loe?” yang artinya berapa harga 

baju yang kamu gunakan pada saat ini. Menurut pengamatan peneliti dari komentar-komentar para 

subscriber di konten fashion vlognya Yoshiolo diketahui bahwa pakaian yang direview dari anak-

anak muda tersebut mencapai kisaran harga 10 jutaan ke atas. Hal tersebut tentu menunjukkan 

adanya gaya hidup mewah dan konsumtif. Konten dalam fashion vlog ini tentu memunculkan 

berbagai persepsi di kalangan khalayak penonton, atau dalam hal ini subscriber maupun para 

viewersnya. Konten fashion vlog Yoshiolo bertema “Berapa harga outfit loe?” ini mempunyai 

519.000 subscriber dan telah ditonton oleh sebanyak 4 juta lebih viewers. Berbagai persepsi yang 



3  

menimbulkan pro dan kontra pun bermunculan di kolom komentar seiring mahalnya harga-harga 

pakaian yang direview di  fashion vlog Yoshilo ini. 

 

Gambar 1. 

Kolom Komentar Subscriber Fashion Vlog Yoshiolo  

 

Sumber: www.youtube.com 

Berdasarkan komentar-komentar tersebut, baik yang bernada positif maupun negatif 

peneliti tertarik untuk meneliti mengenai persepsi  para subscriber dalam menanggapi konten 

review fashion vlog Yoshiolo bertema “Berapa harga outfit loe?”. Ada yang berkomentar bahwa 

barang-barang (pakaian) yang direview oleh Yoshiolo, semuanya hasil duit orangtua dan terlalu 

berlebihan untuk dipakai oleh anak-anak muda. Namun ada juga yang berkomentar bahwa setelah 

menonton review itu selanjutnya mereka berkeinginan untuk membeli barang-barang tersebut, 

meski harganya mahal. Komentar-komentar ini tentu muncul dari berbagai persepsi sesorang 

dalam merespon gejala dalam lingkungan, dalam hal ini adalah review fashion vlog Yoshiolo. 
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Persepsi menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson merupakan salah satu aspek 

psikologis dan yang sangat penting pada manusia dalam merespon kehadiran aspek dan gejala 

dalam lingkungan dan bisa pengaruhi pada pengalaman-pengalaman (yang sering terjadi pada 

tingkat bawah sadar). Contohnya, ketika kita berhadapan dengan seseorang pasti kita memiliki 

perilaku dan gesture tubuh yang berbeda, maka komunikasi yang kita lakukan akan terasa nyaman 

dan mampu berkomunikasi secara dua arah dengan secara baik dan benar. Dalam hal ini persepsi 

mencakup tiga aspek yaitu Sensasi, Atensi, dan Interprestasi, ketiga aspek ini merupakan hasil dari 

pengolahan dan penafsiran dari suatu pesan yang dihasilkan oleh seseorang.   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan asumsi penelitian yang terdapat dalam latar belakang masalah, peneliti mendapatkan 

permasalahan terhadap persepsi para subscriber yang berbeda-beda dan penulis menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi subscriber terhadap konten review 

fashion Vlog Yoshiolo bertema “Berapa harga outfit loe?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para subscriber terhadap konten review 

fashion Vlog Yoshiolo bertema “Berapa harga outfit lo?” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

1. Memberikan gambaran sejauh mana tingkat  persepsi  menonton vlog terhadap 

minat seseorang. 

2. Untuk menambah referensi yang berguna sebagai dasar pemikiran bagi 

kemungkinan adanya penelitian sejenis dimasa mendatang yang berhubungan 

dengan penelitian mengenai fashion vlog 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tentang vlog diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

dan pengajar dalam menganalisa pengaruh sosial media, khususnya Youtube.  

 

 

1.5  Definisi Konsep 
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   1.5.1. Youtube 

Sebuah situs web video atau situs untuk berbagai video yang popular. Dimana para pengguna bisa 

menonton dan bisa juga membagikan video yang diproduksi sendiri. Salah satu layanan 

dari Google ini untuk memfasilitasi para pengguna untuk menikmati video dari seluruh 

dunia secara gratis. Youtube merupakan salah satu wujud sosial media yang masuk ke 

dalam kategori media baru.3 

1.5.2. Fashion  

Fashion biasa disebut dengan istilah gaya berpenampilan seperti gaya berbusana atau pakaian. 

Fashion disini merupakan sisi kehidupan masyarakat yang sangat penting dan sebagai salah 

satu indikator penting dalam perkembangan gaya hidup masyarakat. (Thio, 1989:582). 

 

1.5.3. Vlog (Video Blog) 

Video blog yang diunggah di Youtube tentang kegiatan sehari-hari vlogger yang isinya bisa berupa 

tutorial, informasi, dan hiburan untuk penontonnya. Vlog merupakan situs dimana penulis 

memposting cerita atau informasi baik mengenai dirinya sendiri atau umum dalam bentuk 

video bukan dalam bentuk tulisan seperti blog. Vlog sendiri memiliki banyak konten 

seperti travel vlog, daily vlog, food vlog, beauty vlog, dan yang lainnya. 4 

 

1.5.4. Persepsi    

 Persepsi menurut desiderato sesuatu pengamatan tentang objek-objek dan peristiwa atau 

hubungan  yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Contohnya 

memiliki perilaku dan gesture tubuh yang berbeda.5 Persepsi adalah tindakan menafsirkan dan 

mengorganisasikan informasi agar adanya pemahaman yang berasal dari lingkungan kita dan 

proses tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. 

 
3 https://www.galerinfo.com/pengertian-youtube/ 
4 https://androbuntu.com/2018/11/17/pengertian-vlog/ 

 

 

https://androbuntu.com/2018/11/17/pengertian-vlog/


6  

1.5.5 Subscriber 

 Subscriber adalah kata lain dari pelanggan yang artinya orang membeli ( menggunakan 

dan sebagainya) barang ( surat kabar dan sebagainya ) secara tetap. Teknologi ini menyediakan 

penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dengan jaringan 

telepon.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/2 
6 https://www.masrival.com/pengertian-subscriber-dan-viewer-di-youtube/ 

 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-persepsi/4669/2
https://www.masrival.com/pengertian-subscriber-dan-viewer-di-youtube/

