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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam sebuah penelitian, teori berfungsi untuk menjawab pertanyaan 

empiris, konseptual, dan praktis; dan kualitas suatu teori dapat dinyatakan dalam 

bentuk pernyataan umum, atau dalam istilah yang membutuhkan jawaban terhadap 

suatu pernyataan tertentu. Landasan teori diartikan sebagai sebuah konsep dengan 

pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian 

karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan 

dilakukan14. 

 

2.1 Komunikasi Massa 

Terdapat ratusan definisi yang telah dikemukakan para ahli. Sering kali 

definisi komunikasi berbeda atau bahkan bertentangan dengan definisi 

lainnya.. Komunikasi adalah topik yang amat sering diperbincangkan di 

berbagai kalangan, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu 

banyak arti yang berlainan. 

Secara bahasa kata komunikasi barasal dari bahasa Latin communicatio 

yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Komunikasi adalah proses 

dua arah, sangat penting bagi komunikan dan komunikator untuk memiliki 

sikap sensitif terhadap pendapat dari pihak lain15. Dan komunikasi massa 

adalah proses penciptaan makna bersama antara media massa dan khalayaknya. 

Komunikasi massa didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi interposed ketika narasumber dan penerima tidak terjadi kontak secara 

langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-

saluran media massa seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi. Pada 

umumnya komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan kepada 

khalayak melalui media. Media yang digunkaan dalam komuniksi massa antara 

lain media cetak, media elektronik, dan media online. Semua alat media 

                                                             
14 https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/ diakses pada 09 November 2021 
15 Tay Boon Suat, 12 Ruler of Management Effectiveness (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 
2014). 108. 

https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/
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tersebut bisa menimbulkan efek positif maupun negatif tergantung bagaimana 

khalayak tersebut memaknai berdasarkan sudut pandang masing-masing16. 

 

2.1.1 New Media  

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh 

Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori 

yang membahas mengenai perkembangan media. Marshall McLuhan 

merupakan salah satu akademisi yang memperkenalkan istilah new 

media, tetapi new media yang dimaksud McLuhan tidak sama dengan 

new media yang dikenal sekarang. New media yang dimaksud adalah 

perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah 

memperluas jangkauan komunikasi manusia. Bagi McLuhan 

perkembangan tersebut berpuncak pada era media massa modern. Disisi 

lain McLuhan menggunakan istilah new media untuk mengartikan 

sesuatu yang sangat mirip dengan yang dimaksud new media dewasa ini. 

Teknologi komunikasi baru yang menghasilkan efek budaya yang 

luas, sulit di prediksi, dan mengganggu serta mengubah dinamika 

hubungan manusia. Sejak masa McLuhan, istilah new media muncul dan 

bertahan, serta memiliki berbagai definisi sesuai dengan konteks 

penggunaannya. Seperti yang tercantum pada buku Ecyclopedia of New 

media, tidak ada satupun jawaban pasti mengenai definisi new media. 

Bahkan apa yang disebut media lama dan media tradisional pernah 

disebut sebagai new media. New media secara konsisten terus berubah 

dan berkembang17. 

 

2.1.2 Video Blogg 

Video blog biasa disingkat vlog merupakan sebuah blog yang 

bermediakan video. Sedangkan vloger itu sendiri berarti orang yang 

                                                             
16 Nurdin (2015). Pengantar Komunikasi Massa (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 
17 Putri, Dhia 2017. Communication Effectiveness Of Online Media Google Classroom In 

Supporting The Teaching And Learning Process At Civil Engineering University Of Riau. Riau. 
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membuat vlog. Vlog secara manfaat hampir sama dengan blog, namun 

pembedanya terletak merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan 

menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai 

sumber media utama. Berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, 

kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang 

dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk 

melakukan aktivitas video blogging. 

Blog video masih dapat disebut sebagai bentuk lain dari televisi 

internet. Blog video biasanya ada juga yang dilengkapi dengan 

keterangan teks atau gambar foto, serta untuk beberapa blog video, 

menyantumkan metadata lainnya. Blog video sendiri dapat dibuat dalam 

bentuk rekaman satu gambar atau rekaman yang dipotong ke beberapa 

bagian. Dengan perangkat lunak yang tersedia, seseorang dapat 

menyunting video yang mereka buat dan memadukannya dengan audio, 

serta menggabungkan beberapa rekaman ke dalam satu gambar, sehingga 

menjadi suatu rekaman blog video yang padu. 

Situs berbagi-video yang paling populer saat ini, YouTube, 

dibentuk pada Februari 2005. Ia termasuk dari sekian banyak situs 

dengan content management 3 system yang dapat mengelola masukan 

video, dan mempersilahkan para penggunanya untuk memiliki serta 

mengelola halaman video milik mereka sendiri. Selain berbagi video 

pada umumnya, blog video juga merupakan kategori berbagi yang 

populer di situs YouTube18. 

 

2.2 Terpaan Media (Media Exposure) 

Terpaan informasi yang disebabkan oleh media mampu mendorong 

kesadaran simbolik, kemudian kesadaran ini menimbulkan kesadaran 

konsumtif, dan kesadaran konsumtif menggiring konsumen pada kesadaran 

aktual (perilaku). Terpaan melalui media baru merupakan kondisi dimana 

                                                             
18 Giantika, Gan Gan (2018). Pemanfaatan Vlog Sebagai Komunikasi Interpersonal (Studi 
Deskriptif Kualitatif Album Ke-7 Endank Soekamti “Soekamti Day”).  
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audiens mendapat terpaan informasi melalui media baru yang disebut juga 

komunikasi massa karena secara potensial menjangkau khalayak banyak 

melalui jaringan dan koneksi internet. Media baru telah muncul sebagai hasil 

dari perkembangan teknologi. Media baru memiliki sifat multi-arah, media 

baru dapat 18 memberikan bahkan mewadahi respons serta memiliki 

bermacam-macam bentuk dan konten. Media baru, media komunikasi yang 

mengacu pada konten yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, pada setia 

perangkat digital, dan juga memiliki kemampuan melakukan interaksi antara 

pemberi informasi dan penerima informasi dan memungkinkan partisipasi aktif 

dari berbagai pihak19. 

Menurut Rosengren dalam Rakhmat (2004:66) bahwa penggunaan media 

terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media 

yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen dengan isi 

media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Terpaan media 

adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yakni sebagai 

berikut:  

1. Frekuensi, dapat diukur berdasarkan seberapa sering komunikan dari 

media melihat, membaca, dan mendengarkan media tersebut. Semakin 

tinggi frekuensi, pesan semakin menempel dalam benak konsumen dan 

menimbulkan perhatian dari audiens.  

2. Perhatian (atensi), suatu proses mental sesorang dalam menyimak pesan 

di media. Meliputi melihat, membaca, dan mendengarkan media dengan 

tidak melakukan kegiatan lain. Unsur audio, video, dan sebagainya 

berperan dalam hal ini. Karena menentukan ketertarikan dan fokus 

khalayak ketika menyimak isi pesan.  

3. Durasi, Yaitu seberapa lama media dilihat, didengarkan dan dibaca oleh  

khalayak. 

 

                                                             
19 Dirgantara, Dinaris (2020). Pengaruh Konten Review Product Oleh Beauty Vlogger Di Youtube 
Terhadap Minat Beli Produk Pada Biduan Di Pandaan. 
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2.3 Minat 

Minat dapat didefinisikan dengan kecenderungan untuk melakukan 

respon dengan cara tertentu disekitarnya. Minat dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara 

situasi situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri. Sehingga apa yang telah dilihat seseorang tersebut tentu 

akan membangkitkan minat seseorang sejauh apa yang telah dilihatnya dan 

mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri20.  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia minat adalah kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan. Menurut Effendy 

(2008:32) minat adalah kelanjutan perhatian yang merupakan titik tolak 

timbulnya hasrat untuk melakukan kegiatan yang diharapkan Minat merupakan 

momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif 

kepada suatu objek yang dianggap penting. Pada minat ini terdapat pengenalan 

(kognitif) dan kemauan, baik dalam perubahan sikap maupun tindakan21.  

Sedangkan menurut Saleh (2004:19), minat adalah suatu kecenderungan 

untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau 

situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. 

Jadi, minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu 

untuk memenuhi dorongan hati, minat merupakan dorongan dari dalam diri 

yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu, merupakan 

dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam 

mewujudkan pencpaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat 

memiliki unsur-unsur antara lain: perasaan, keingintahuan, perhatian, kesiapan 

bertindak, dan kecenderungan untuk terlibat22. 

 

                                                             
20 Haryaka, dkk (2019). Pengaruh  Konsep Diri, Minat dan Sikap Ilmiah Siswa terhadap Hasil 

Belajar Matematika 

21 Onong Uchjana Effendy, 2008. Ilmu Teoi dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti 
22 Abdul Rahman Saleh, Muhbib Abdul Wahab, (2004), “Psikologi suatu pengantar dalam 

perspektif”, Jakarta: kencana 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terkait ditampilkan dalam Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Judul Penelitian Hasil Deskripsi 

Pengaruh Tayangan 

Youtube Beauty 

Vlogger Terhadap 

Perilaku Imitasi 

Mahasiswi FISIP 

USU (Inge Yuhan 

Chairina) 

Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik. 

Universitas Sumatera 

Utara. 

Membahas tentang pembuatan 

film animasi 2D yang 

didasarkan pada masalah 

kebudayaan yang sudah mulai 

ditinggalkan oleh generasi 

muda. Dimana pada penelitian 

ini mengangkat Budaya 

Tionghoa yang terdapat di 

Indonesia dan merupakan 

salah satu kekayaan budaya 

Indonesia23. 

Perbedaannya terletak pada 

permasalahan penelitian, tujuan 

penelitian, dan objek penelitian. 

Sedangkan persamaannya adalah 

mengetahui seberapa besar 

pengaruh video vlogger khususnya 

pada content make-up terhadap 

audiens. 

Pengaruh Influencer 

Terhadap Purchase 

Intention Produk Pixy 

Melalui Source 

Characteristics. 

(Dheanda Maurizta 

Chairunnisa, dan 

Retno Setyorini) 

Fakultas Komunikasi 

dan Bisnis, 

Universitas Telkom 

Membahas mengenai pengaruh 

influencer terhadap pembelian 

produk-produk make up. 

Bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh yang 

diberikan oleh seorang beauty 

vlogger kepada remaja-remaja 

dalam membeli sebuah produk 

make-up. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penyebaran kuisioner 

kepada 100 responden yang 

mengenal Tasya Farasya dan 

Perbedaannya terletak pada 

permasalahan penelitian, tujuan 

penelitian, dan objek penelitian. 

Pada penelitian ini menekankan 

akan pengaruh influencer sebagai 

patokan seberapa besar  

pengaruhnya terhadap minat beli 

produk make-up brand tertentu. 

                                                             
23 Inge Yuhan Chairina (2019). Pengaruh Tayangan Youtube Beauty Vlogger Terhadap Perilaku 
Imitasi Mahasiswi Fisip Usu 
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Judul Penelitian Hasil Deskripsi 

menerapkan Teknik path 

analysis24. 

Pengaruh Terpaan 

Beauty Vlog Di 

Youtube Dan Tingkat 

Pengetahuan Bahaya 

Make Up Terhadap 

Perilaku Penggunaan 

Make Up Pada Anak 

(Mayangsari Cantika 

Mutiara,  Lintang 

Ratri Rahmiaji) 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

Universitas 

Diponegoro 

Membahas mengenai dampak 

negatif penggunaan make up 

pada anak-anak. Serta 

bertujuan untuk mengetahui 

adakah pengaruh Terpaan 

Beauty Vlog dan tingkat 

pengetahuan bahaya make up 

terhadap perilaku penggunaan 

make up pada anak25.  

Perbedaan penelitian terletak pada 

permasalahan penelitian,tujuan 

penelitian, subjek penelitian. Serta 

penelitian yang penulis buat tidak 

membahas tentang dampak dari 

pengaruh beauty vlog kepada 

audiens. 

Pengaruh Tayangan 

Youtube Beauty 

Vlogger Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Kosmetik Pada 

Mahasiswi Jurusan 

Tata Rias Dan 

Kecantikan 

Universitas Negeri 

Padang (Elsik Trisna 

Susanti, Linda 

Rosalina) 

Membahas mengenai perilaku 

mahasiswi  yang  sering  

membeli  produk  kosmetik  

dengan  fungsi  sama  namun  

merk  yang  berbeda-beda. Dan 

untuk untuk  mengetahui  

pengaruh  tayangan YouTube  

beauty  vlogger terhadap  

perilaku  konsumtif kosmetik 

pada mahasiswi Jurusan Tata 

Rias Dan Kecantikan 

Universitas Negeri Padang26. 

Perbedaannya terletak pada 

permasalahan penelitian,tujuan 

penelitian, subjek penelitian. 

Penelitian yang dibuat oleh penulis 

tidak membahas mengenai pengaruh 

influencer beauty vlogger terhadap 

pembelian produk kosmetik. 

Terdapat persamaan seperti 

penggunaan metode kuantitatif, dan 

penggunaan beauty vlogger dalam 

penelitian. 

                                                             
24 Dheanda Maurizta Chairunnisa, Retno Setyorini (2020). Pengaruh Influencer Terhadap 

Purchase Intention Produk Pixy Melalui Source Characteristics (Studi Pada Beauty Vlogger 

TasyaFarasya) 

25 Mayangsari Cantika Mutiara,  Lintang Ratri Rahmiaji (2019). Pengaruh Terpaan Beauty Vlog Di 
Youtube Dan Tingkat Pengetahuan Bahaya Make Up Terhadap Perilaku Penggunaan Make Up 
Pada Anak 
26  



 

16 

 

Judul Penelitian Hasil Deskripsi 

Fakultas Periwisatan 

dan Perhotelan, 

UniversitasNegeri 

Padang. 

 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan 

peneliti, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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2.6 Hipotesis Penelitian dan Statistik 

 Pada penelitian ini, hipotesis statistik merupakan acuan yang 

mengarahkan penelitian dalam mengetahui hasil pengamatan. Hasil 

pengamatan ini akan diketahui dalam bentuk kuantitatif yang menyatakan 

hubungan antar variabel dalam penelitian. Mengenai hipotesis statistik, 

Sugiyono (2018 p.69) menjelaskan sebagai berikut : 

 

 Ho : = 0, 0 berarti tidak ada hubungan. 

Ha : 0, “tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang (-) dari 

nol berarti ada hubungan.27 

Lambang = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 

 

       Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka : 

1. Ho1 : 0 

Tidak terdapat pengaruh antara menonton konten daily make up 

beauty vlogger terhadap minat penggunaan make up 

2. Ha1 :  0 

Terdapat pengaruh antara menonton konten daily make up beauty 

vlogger terhadap minat penggunaan make up 

 

 

  

                                                             
27 Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung 


