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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Modernisasi yang muncul ditengah masyarakat memang tak bisa dipungkiri, salah 

satunya adalah penggunaan Internet, yang terdapat banyak sekali informasi yang bisa 

diketahui hanya dengan aktivitas scrolling. Bentuk komunikasi juga berubah, karena 

karakteristiknya yang berbeda dari media komunikasi yang lain seperti surat kabar, radio 

dan televisi. Oleh karna itu, gaya hidup nya pun berubah karena pengaruh perkembangan 

teknologi, salah satunya adalah penggunaan gadgets. Masyarakat cenderung melakukan 

aktivitas yang lebih gampang dengan alat komunikasi ini untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, seperti melakukan pembelian di olshop atau yang biasa kita sebut online-

shopping. Di era modern seperti ini, kita juga bisa melihat banyaknya platform berjualan 

online yang ditawarkan kepada konsumennya dengan hanya melakukan pemesanan lewat 

satu aplikasi atau menghubungi kontak si penjual tanpa berpergian ke tempat penjualnya. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa, teknologi secara tidak langsung dapat membantu 

sosialitas dan perekonomian masyarakat khususnya para pemberi dan penyedia jasa. 

Salah satu contoh adalah media sosial Instagram. Tentu platform yang satu ini sudah 

tidak lagi diragukan apabila kita mau menarik perhatian para konsumen. Persaingan ketat 

yang dituntut semakin kreatif untuk mengembangkan binsis pemasarannya. Dengan 

berbagai konten yang unik dan menarik, tentunya para olshopers bisa dengan mudah 

tertarik untuk membeli suatu produk. Tentunya, dimulai dari pengambilan endorser yang 

cukup dikenali oleh masyarakat dan tentunya sudah dipercaya oleh followers nya seperti 

Selebgram atau yang biasa kita kenal “Seleb Instagram”. Menurut data jajakpendapat.com 

perilaku penggunaan Instagram sebanyak 69,9% lebih banyak membuka Instagram untuk 

melihat online shop dan juga melihat aktifitas yang dibagikan oleh public figure atau 

selebgram. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa para public figure atau 

selebgram juga dapat menjadi salah satu strategi marketing bagi online shop. Menurut 

Kotler dan Keller (Kertamukti 2015 : 68) penggunaan narasumber sebagai figur untuk 

menarik perhatian dalam iklan merupakan salah satu cara kreatif untuk memudahkan 

penyampaian pesan.  

Ada juga data menurut Napoleon Cat, pada periode Januari-Mei 2020, pengguna 

Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta (69.270.000) pengguna. Pencapaian itu 

merupakan peningkatan dari bulan ke bulan atas penggunaan platform berbagi foto ini. 

https://napoleoncat.com/
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Gambar 1 (Persentase Pengguna Instagram di Indonesia Januari-Mei 2020) 

Sumber : goodnewsfromIndonesia 

Pada Januari tercatat sekitar 62,23 juta pengguna, lalu naik pada Februari menjadi 

62,47 juta pengguna. Kemudian di bulan berikutnya (Maret) penggunanya semakin 

membeludak dan mencapai 64 juta pengguna.Selang sebulan kemudian diperoleh data 

pengguna yang mencapai 65,7 juta, hingga ditutup pada Mei dengan catatan 69,2 juta 

pengguna. 

Berdasarkan kedua data diatas, Instagram memiliki keunggulan untuk menjadi 

sarana penjualan atau mempromosikan produk lewat public figure. Seperti halnya artis, 

para selebgram juga sangat disegani dan tentunya dipercaya oleh para followers-nya. Mulai 

dari membagikan konten yang positif hingga membahas soal lifestyle, sehingga hal ini 

mempermudah para online shop untuk mengambil selebgram endorser. Meskipun brand 

yang tidak mempunyai nama atau image yang kuat, tetapi konsumen tetap yakin dan 

percaya akan produk yang di promosikan oleh selebgram. 

Selebgram memang tidak asing lagi bagi beberapa orang. Mereka terkenal melalui 

sosial media yang biasanya kita gunakan sehari-hari yaitu instagram. Sebenarnya 

selebgram maupun artis tidak jauh berbeda, hanya pada penggunaan media nya saja. 

Karena selebgram lebih mempunyai peluang yang besar untuk meng-influence 

followersnya baik dalam mempromosikan produk, menjual produk dan memberikan 

keuntungan bagi followersnya. Kita bisa melihat dari content, caption, keyword yang 

sigunakan untuk mempengaruhi para follwersnya. Menjadi seorang selebgram tentu bukan 
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hal yang mudah. Mereka harus gain trust atau istilah sehari ya mendapatkan kepercayaan 

dari para pengikutnya, dengan kepercayaan itulh mereka semakin terkenal dan banyak di 

lirik oleh beberapa online-shopers. 

Selebgram pun menjadi jalan bagi para online shop untuk mengembangkan 

usahanya. Dibalik endorsement yang dilakukan oleh selebgram, ternyata hal tersebut dapat 

membawa keuntungan tersendiri bagi selebgram. Sebagai contoh, penulis akan mengambil 

salah satu selebgram bernama Titan Tyra yang merupakan seorang reviewer yang berkaitan 

dengan makanan, kosmetik maupun skincare. Awalnya Titan adlah sebagai seorang content 

creator di media Youtube dengan membahas tentang daily makeup, beauty products dan 

life hacks. Tentu sebagai seorang lulus psikologi dari salah satu Universitas ternama di New 

York dan pernah belajar di Singapore, dia pun merambah ke bidang marketing. Dengan 

langkah inilah Titan Tyra berhasil menjadi seorang selebgram yang cukup banyak 

dikagumi oleh followers nya bahkan beberapa influencer lainnya, sehingga yang menjadi 

salah satu tolak ukur bagi penulis untuk mengambil selebgram ini karena Titan Tyra 

memiliki image dan engaged yang baik diantara para followers-nya serta bagi olshop 

lainnya. Namun, ada juga daya tarik atau ciri  khusus yang penulis ambil dari selebgram 

tersebut, yaitu dia selalu memberikan honest review dan melakukan campaign self-love 

lewat beauty product nya. Sehingga hal inilah yang menjadi nilai tambahan bagi Titan Tyra. 

Dengan melakukan promosi atau review secara terbuka, Titan Tyra memiliki value 

yang besar dikalangan pengikut Instagram. Dengan followers yang mencapai sekitar 

600.000 lebih pengikut dihitung dari data bulan Oktober 2020 dilansir dari SpeakRJ.com 

dengan total engagement sebesar 4.94%, sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk 

yang dia tawarkan pun selalu menghasilkan feedback yang baik. Sehingga dengan potensi 

yang dia miliki, Titan Tyra pun menciptakan produk kosmetik yaitu Secondate dengan 

jumlah pengikut yang berjumlah sekitar 115.000 akun. Hal ini dapat mempermudah Titan 

sebagai selebgram dan owner dari produk tersebut untuk memasarkan Secondate bagi para 

followersnya. Dengan menciptakan kepercayaan followers terhadap produk yang dia 

endorse, maka self-product yang dimiliki mempunyai impact yang besar terhadap 

penjualan. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti sebuah local brand Indonesia 

dibangun oleh Titan Tyra karena berdasarkan data yang penulis dapat, produk ini 

merupakan local brand Indonesia yang sangat digemari dan juga pengaruh daya tarik yang 

menarik minat beli konsumen yaitu dari gaya hidupnya, pemasaran produk, serta self-image 

founder yang dibentuk dalam produk ini. 
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Penulis juga mengangkat permasalahan diatas yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Permasalahan tersebut sesuai dengan bidang minat jurusan penulis 

2. Produk makeup local brand Indonesia yang sangat diminati di tahun 2022 

3. Self-image yang dibentuk oleh Titan Tyra untuk perempuan Indonesia 

4. Melihat dari segi waktu dan kondisi penulis yang mampu melakukan penelitian 

tersebut. 

 

Gambar 2 (Akun Instagram Titan Tyra @secondatebeauty) 

Sumber : https://www.instagram.com 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh daya tarik selebgram sebagai beauty reviewer terhadap minat beli 

konsumen product “Secondate” (Survei Eksplanasi pada followers akun Instagram Titan 

Tyra yang mengikuti akun @secondatebeauty). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh daya tarik selebgram sebagai beauty reviewer terhadap minat 

beli konsumen product “SECONDATE” pada follower akun Instagram Titan Tyra 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaiman Pengaruh daya Tarik 

selebgram sebagai beauty reviewer terhadap minat beli konsumen product 

“SECONDATE” pada follower akun Instagram Titan Tyra. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan agar : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu atau saran dalam 

mengembangkan riset, sekaligus meningkatkan kemampuan khusus sesuai 

dengan bidang advertising. 

2. Hasil penelitian ini bisa menjadi motivasi serta dapat meningkatkan proses 

untuk mencari referensi terkait dengan riset yang akan digunakan oleh 

peneliti selanjutnya tentang daya tarik, selebgram dan juga minat beli 

konsumen.  

3. Sebagai sarana informasi bagi peneliti yang ingin melakukan riset sesuai 

konsentrasi yang dijalankan dan dapat memberikan pengetahuan bagi 

peneliti selanjutnya yang mempunyai major Ilmu Komunikasi serta 

Konsentrasi Periklanan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari riset ini yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman atau sumber 

informasi bagi peneliti yang ingin melakukan riset tentang selebgram, 

beauty reviewer dan minat beli konsumen. 

2. Memberikan ilmu yang lebih kepada peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan riset tentang pengaruh selebgram untuk menarik minat 

beli konsumen produk SECONDATE oleh Titan Tyra. 
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1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Selebgram  

Selebgram adalah individu yang menggunakan Instagram sebagai 

platform nya untuk meng-influence para pengikutnya maupun follower baru 

untuk mengikuti kegiatannya melalui social media. Tentu dengan memiliki 

jumlah pengikut yang banyak, menyebabkan selebgram dilirik dan dijadikan 

tempat bagi para pemilik usaha untuk mempromosikan produk mereka (Amir 

2017). 

1.5.2 Daya Tarik  

Seperti yang sudah dijelaskan penulis, public figure sebenarnya 

memiliki kesamaan dengan seorang selebgram, tetapi hal yang membedakannya 

adalah dari aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Seperti saat selebgram 

melakukan interview di media massa atau digital yang kemudian dilirik oleh 

pengguna Instagram makan akan membuat dia sebagai public figure yang 

berarti memiliki ketertarikan tersendiri dan berbeda dengan selebgram pada 

umumnya. Daya tarik public figure biasanya dilihat dari nilai jual iklan dan 

marketingnya saat tampil di layar kaca atau saat memposting suatu brand baru 

yang memiliki hubungan dengan gaya hidupnya. 

1.5.3 Akun @secondatebeauty 

Secondate beauty merupakan salah satu platorm kecantikan terbaru yang 

mengkhususkan produk makeup, skincare dan juga hand cream yang menjadi 

produk terbaru mereka untuk mendukung kampanye bebas covid-19. Platform 

atau perusahaan kecantikan ini awalnya terbentuk pada tahun 2020 oleh beauty 

vlogger yang merangkap menjadi selebgram yaitu Titan Tyra sebagai founder 

dan Gitta Amelia sebagai co-founder. Nama dari perusahaan ini yakni 

Secondate Beauty mempunyai makna tersendiri yaitu “Luxury quality and 

accessible price”. 

1.5.4 Minat Beli 

Menurut Pramono (2012:136) Minat beli adalah komponen dari setiap 

perilaku yang diciptakan oleh konsumen. Terjadinya minat beli karena adanya 

bentuk pemilihan dan penyeleksian produk yang berasal dari seorang yang 

terkenal yang kemudian terjadi proses pertimbangan untuk membeli produk. 
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Perilaku seorang pembeli sangat mempengaruhi pada minatnya yang memiliki 

keyakinan dan motivasi terhadap suatu produk. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah bagaimana penulis menjabarkan secara spesifik 

mengenai suatu variabel untuk mengukur data variabel tersebut, menurut Sugiyono 

(2008). Maka, berdasarkan penjelasan di atas definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah:  

 

Variabel Definisi Konseptual 

Tabel 1.1 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

Variabel 

Daya Tarik Selebgram 

(X) 

Selebgram  adalah sosok yang 

digunakan dalam promosi untuk 

menghasilkan banyak publisitas dan 

perhatian yang atraktif, gaya hidup 

yang luar biasa atau skill tertentu. 

(Ohanian 1991 dalam Khatri 2006) 

Penampilan (appearance) 

Kepribadian (Personality) 

Gaya Hidup (Lifestyle) 

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli adalah konsumen yang 

cenderung membeli suatu barang yag 

kemudian diperoleh dari hasil proses 

dan pemikiran yang membentuk 

sebuah persepsi, yang kemudian 

menciptakan motivasi atau tujuan 

untuk membeli suatu produk 

(Hidayati, Surhayono & Fanani, 

2013) 

Memiliki ketertarikan membeli 

Menciptakan motivasi 

Melakukan Transaksi 

 

1.7 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang diambil penulis dilihat dari rumusan masalah yang ada yaitu 

Pengaruh daya Tarik selebgram yang seorang beauty reviewer terhadap minat beli 

konsumen product “Secondate” dengan focus utama yaitu survei eksplanasi pada followers 
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akun Instagram Titan Tyra @secondatebeauty. Responden pada penelitian ini yaitu 

followers dari Titan Tyra  yang menjadi bagian dari akun @secondatebeauty dengan 

metode kuantitatif, menganalisis populasi dan sampel serta data dengan menyebarkan 

google form secara online agar dapat mengatahui persenan dari data yang dikumpulkan. 

Penelitian ini hanya membatasi variable pada minat beli konsumen yang mengikuti 

@secondatebeauty dan juga apa yang menjadi pengaruh daya Tarik selebgram terhadap 

pengikut akun product @secondatebeauty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


