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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Channel Youtube Yoshiolo 

  Yoshiolo merupakan salah satu vlogger berasal dari Jakarta yang sedang di gemari oleh 

kalangan anak muda jaman sekarang.. terbukti dari jumlah followers akun sosial media  Instgram 

Yoshiolo mencapai 266 ribu pengikut @yoshisetyawan, dan tidak hanya itu saja Yoshiolo juga 

seorang youtuber / vlogger terkenal dalam bidang fashion yang memiliki subscriber yang telah 

mencapai 563 ribu subscribers  dan sudah di lihat 3/4 juta penoton dari setiap video yang 

membahas tentang “berapa harga outifit”. Yoshiolo atau youtuber ini di kenal dengan  konten nya 

yang gemar bertanya tentang harga baju atau outfit yang di pakai orang yang tidak di kenal. Ia 

sempat mewawancarai artis Indonesia yang bernama Reza Octovian dan Uya Kuya. Yoshiolo 

sangat sering membuat konten tentang harga outfit orang yang tidak di kenal dan langsung di 

wawancarai dan dia suka juga  membuat konten yang tentang mereview harga sepatu local. 

Peneliti ini nantinnya akan mengambil beberapa video yang ada di konten Yoshiolo yang berisi 

tentang fashion atau yang membahas harga outfit yang di pakai. 
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Sumber: www.youtube.com 

4.2 Karakteristik Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa informan yang seluruhnya merupakan 

mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan berasal dari berbagai fakultas yang 

berbeda serta diantaranya terdapat delapan orang mahasiswa UKSW yang menjadi subscribers 

dan yang pernah mononton tayangan vlog  dengan tema “berapa harga outfit lu?” 

4.2.1 Karakterisitk Informan 1  

Nama Rififel Rebeca, Perempuan, Usia 19 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Teknik Informatika angkatan 2017. Informan berasal dari daerah Manado, Sulawesi 

Utara dan memilki uang saku per-bulan Rp.3.000.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 

menyimpulkan “Bisa lebih tau tentang brand yang sebelumnya tidak diketahui” dan informan juga 

mengatakan bahwa konten tersebut cukup mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia fashion. 

Setelah melihat konten tersebut, cara berpakaian informan juga ikut berubah. Informan juga 

memberikan tanggapan “Menarik” setelah menonton konten youtube Yoshiolo. 

4.2.2 Karakterisitk Informan 2  
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Nama Eva Junitha, Perempuan, Usia 19 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Informan berasal dari daerah Tarakan, Kalimantan 

Utara dan memilki uang saku per-bulan Rp.1.000.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 

menyimpulkan “Lebih sedikit bisa membedakan mana barang asli dan tiruan”  dan informan juga 

mengatakan bahwa konten tersebut tidak mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia fashion 

dengan alasan bahwa konten tersebut membuat seorang remaja menjadi tidak percaya diri dengan 

pakaian yang digunakan karena masalah harga. Setelah melihat konten tersebut, cara berpakaian 

informan tidak berubah. Informan juga memberikan tanggapan kepada subcribers lainnya bahwa 

“Pakailah apa yang membuat dirimu sendiri nyaman” setelah menonton konten youtube 

Yoshiolo. 

4.2.3 Karakterisitk Informan 3  

Nama Peter Setiyawan, Laki-laki, Usia 20 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Informan berasal dari daerah Bekasi, Jawa Barat 

dan memilki uang saku per-bulan Rp.2.000.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 

menyimpulkan “Hanya bisa berandai agar bisa seperti mereka”  dan informan juga mengatakan 

bahwa konten tersebut mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia fashion.  Setelah melihat 

konten tersebut, cara berpakaian informan sedikit berubah. Informan juga memberikan tanggapan 

bahwa “Lumayan buat nambah wawasan fashion pria” setelah menonton konten youtube 

Yoshiolo. 

4.2.4 Karakterisitk Informan 4  

Nama Kherisa, Perempuan, Usia 22 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2015. Informan berasal dari daerah Lampung, Sumatera 

Selatan dan memilki uang saku per-bulan Rp.1.300.000,-.Wawancara dilaksanakan pada tanggal 

17 Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 
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menyimpulkan “Jadi tau rate outfit anak ibukota, tau beberapa merk branded, iri”  dan informan 

juga mengatakan bahwa konten tersebut cukup mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia 

fashion.  Setelah melihat konten tersebut, cara berpakaian informan tidak berubah. Informan juga 

memberikan tanggapan “Keren” terhadap konten youtube Yoshiolo. 

4.2.5 Karakterisitk Informan 5  

Nama Clara Kencana, Perempuan, Usia 19 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Akuntansi angkatan 2018. Informan berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan 

dan memilki uang saku per-bulan Rp.1.700.000,-.Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 

menyimpulkan “Bisa mengetahui brand yang bagus dan berkualitas dan bisa dipakai untuk 

berinvetasi”  dan informan juga mengatakan bahwa konten tersebut mendukung bagi kalangan 

remaja dalam dunia fashion.  Setelah melihat konten tersebut, cara berpakaian informan tidak 

berubah. Informan juga memberikan tanggapan bahwa “Jadi lebih mengerti wawasan tentang 

fashion tidak hanya sekedar itu saja” terhadap konten youtube Yoshiolo. 

4.2.6 Karakterisitk Informan 6  

Nama Renaldy Boniwijaya, Usia 21 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa 

program studi Manajemen angkatan 2016. Informan berasal dari daerah Salatiga,Jawa Tengah dan 

memilki uang saku per-bulan Rp.1.500.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 

2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti sebelumnya 

kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan menyimpulkan 

“Tidak selalu outfit mahal itu diartikan sebagai pamer”  dan informan juga mengatakan bahwa 

konten tersebut mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia fashion.  Setelah melihat konten 

tersebut, cara berpakaian informan berubah. Informan juga memberikan tanggapan bahwa “Bagus 

buat fashionable” terhadap konten youtube Yoshiolo. 

4.2.7 Karakterisitk Informan 7  

Nama Aldi Falentino, Usia 19 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa program 

studi Sistem Informasi angkatan 2018. Informan berasal dari daerah Bangka Belitung dan memilki 

uang saku per-bulan Rp.2.000.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 
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bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti sebelumnya kepada 

informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan menyimpulkan “Jadi ingin 

memiliki barang branded” dan informan juga mengatakan bahwa konten tersebut mendukung bagi 

kalangan remaja dalam dunia fashion.  Setelah melihat konten tersebut, cara berpakaian informan 

tidak berubah. Informan juga memberikan tanggapan bahwa “Terkesan dengan outfit yang 

dipakai” terhadap konten youtube Yoshiolo. 

4.2.8 Karakterisitk Informan 8  

Nama Ridho Pamungkas, Usia 24 tahun, Pendidikan Perguruan tinggi, Status Mahasiswa program 

studi Ilmu Kesehatan angkatan 2014. Informan berasal dari daerah Balikpapan, Kalimantan Timur 

dan memilki uang saku per-bulan Rp.1.900.000,-. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 

Februari 2020 bertempat di kampus UKSW. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti 

sebelumnya kepada informan, bahwa pengaruh setelah menonton konten tersebut informan 

menyimpulkan “Terksesan dengan harga barang yang dipakai”  dan informan juga mengatakan 

bahwa konten tersebut tidak mendukung bagi kalangan remaja dalam dunia fashion.  Setelah 

melihat konten tersebut, cara berpakaian informan tidak berubah. Informan juga memberikan 

tanggapan bahwa “Menarik” terhadap konten youtube Yoshiolo. 


