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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Setelah ditemukannya mesin cetak, perkembangan komunikasi 

tulis mengalami kemajuan yang sangat pesat (Nurhakim, 2015:23). 

Nurhakim melanjutkan bahwa dengan adanya mesin cetak, berbagai buku 

dan naskah dapat digandakan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang 

lebih cepat. Sehingga, pencetakan berbagai macam komunikasi tulis 

seperti surat kabar, majalah, dan lainnya dapat dicetak dalam waktu yang 

singkat dan dalam jumlah yang besar.  

Majalah adalah sesuatu yang menyenangkan yang berisi sejumlah 

halaman berupa iklan dan foto penuh warna (Martha Silaban, 2012:324). 

Di dalam jurnalnya Martha (2012) juga menjelaskan bahwa dengan 

kehadiran majalah, tidak bisa dipungkiri bahwa majalah memiliki peran 

untuk pertukaran ide, opini, dan informasi. Seiring dengan 

perkembangannya, sejumlah majalah menjadi lebih spesifik dengan 

informasi yang mendalam sehingga sasaran pembacanya menjadi lebih 

terarah.  

Dalam majalah wanita, rubrikasi dan kontennya membahas 

mengenai dunai wanita, mulai dari fashion, masakan, hingga produk 

kecantikan apa yang perlu dimiliki (Kartajaya, 2004). Sehingga, bisa 



2 
 

Universitas Pelita Harapan 

 

dikatakan bahwa majalah wanita ini dapat dianggap sebagai referensi 

penting bagi para wanita.  

Melalui penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa media 

bertanggung jawab untuk menginformasikan berbagai berita dan informasi 

kepada masyarakat luas. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman 

dan teknologi, mediapun mengalami perkembangan. Media dalam bentuk 

cetak mulai tergeser dengan kehadiran media baru. Menurut John Vivian 

(2008), media baru atau new media merupakan High-Tech media yaitu 

teknologi yang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru.  

Salah satu bentuk dari media baru yang bisa dikatakan sangat 

krusial adalah internet. Kemunculan internet ini turut memberikan banyak 

andil pada perubahan komunikasi di masyarakat. Internet berfungsi 

sebagai salah satu kebutuhan manusia untuk berkomunsikasi dan mencari 

informasi tanpa batas. Dalam aspek komunikasi, media baru khususnya 

internet ini berfungsi melahirkan berbagai macam media sosial dimana 

aktivitas komunikasi tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Media baru juga 

memiliki berbagai macam fungsi, sehingga sifat multifungsinya ini dapat 

membuka kemungkinan-kemungkinan baru dan perubahan revolusioner, 

yaitu dimana terjadi demokratisasi informasi yaitu dimana kebebasan yang 

dimiliki setiap orang untuk memproduksi informasi yang diinginkannya 

tanpa khawatir akan adanya seseorang yang mengubah konten. Hal ini bisa 

dikatakan bertentangan dengan yang biasanya ditemukan pada media 

konvensional, yaitu jika sebelumnya orang-orang tertentu seperti editor 
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atau jurnalis yang bisa memproduksi sebuah berita, pada media baru siapa 

saja yang tergabung di dalamnya bebas memproduksi sebuah konten tanpa 

perlu harus memenuhi kepentingan-kepentingan pemilik media atau 

memotong peran gatekeeper pada media-media konvensional. Konten 

tersebut bisa berupa status pada facebook dan twitter, tulisan pada sebuah 

blog, ataupun video pada youtube. Blog menurut Paul Gillin (2007) adalah  

Blogs give individuals a way to express their voices in a way that 

is highly personal and controllable. Blogs are revolutionary 

because they make it possible for people to publish quickly and 

easily under their own names. (h.5) 

 

Blog adalah suatu web yang bersifat lebih pribadi, lebih informal, 

dan terus di –update setiap waktu, dengan postingan terbaru selalu berada 

di bagian teratas (Ferdianto,2010 : 1).  Blogger, istilah bagi mereka yang 

aktif menulis pada situs blog pribadinya biasanya memiliki pendapat 

tentang segala hal, atau subjek tertentu, dan mereka secara gamblang 

memberikan informasi atau pandangan mereka terhadap suatu hal kepada 

orang lain. Para blogger ini biasanya menuliskan hal-hal yang menjadi 

their main interest atau kesenangan mereka dari mulai ranah politik, 

travel, makanan sampai kecantikan. Dari ranah kecantikan, sejumlah 

blogger memproduksi artikel yang membahas seputar kecantikan. 

Layaknya informasi seputar dunia kecantikan yang biasa didapatkan di 

majalah, para blogger ini juga berbagi informasi kepada masyarakat 

dengan berbagi informasi mengenai produk kecantikan terbaru, review 

atau pendapat mereka mengenai sebuah produk, hingga rekomendasi 

mereka pada produk kecantikan apa yang layak untuk dibeli.  



4 
 

Universitas Pelita Harapan 

 

Melalui sharing informasi yang mereka lakukan didalam blognya, 

pada akhirnya blog dapat membentuk suatu interaksi antara para pembaca 

dan penulis blog, dimana para pembaca blog dapat berpartisipasi dalam 

menuliskan pendapat mereka melalui kolom komen yang tersedia.  

Andrew chow (2012:26) menjelaskan bahwa, blogger yang aktif 

dikenal dengan istilah “social celebrity blogger” yaitu seseorang yang 

memiliki 5000 teman di sosial media Facebook, Fanpage, memiliki akun 

Twitter dengan 10000 pengikut atau ratusan subscribers pada blognya. 

Pendapat, sharing (berbagi informasi antar sesama pengguna sosial 

media), komentar, serta wawasan yang di utarakan oleh seorang blogger 

menjadi informasi yang sangat penting bagi para pembaca setia atau 

pengikut mereka (follower). Tidak hanya melalui tulisan dalam blog, 

blogger juga aktif menggunakan berbagai platform untuk lebih dekat 

dengan para pengikutnya. Beberapa platform tersebut adalah sosial media 

Facebook, Twitter, dan juga Youtube.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, konten blog tidak hanya 

dalam berbentuk tulisan saja tetapi berkembang menjadi konten video 

yang dinamakan Video Blog (vlog). Blogger yang mengisi konten di 

halaman Blog mereka dengan video dikenal dengan aktifitas Vlogging atau 

Video Blogging. Layaknya konten yang biasa mereka tuliskan pada 

halaman blognya, blogger memberikan informasi kepada khalayak publik 

melalui video. Video yang diunggah ke dalam situs Youtube ini, kemudian 

menarik banyak perhatian masyarakat melebihi fenomena boomingnya 
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Blog sebelumnya. Vlogger, istilah bagi mereka yang aktif dalam 

mengunggah video blog mereka, juga kemudian tersegmentasi terkait 

dengan bidang yang mereka kuasai seperti food vlogger yaitu mereka yang 

aktif memberikan informasi atau ulasan seputar dunia kuliner, atau mereka 

yang aktif memberikan informasi seputar dunia pariwisata yang dikenal 

dengan travel vlogger, dan juga mereka yang aktif dalam memberikan 

informasi seputar dunia kecantikan yang biasa disebut beauty vlogger.  

Selain berbagi informasi dalam blog, para vlogger juga 

menggunakan sosial media seperti Instagram dan situs Youtube. Instagram 

adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dimana penggunanya dapat 

mengunggah foto serta video kedalamnya dan juga membagikannya ke 

dalam berbagai sosial media lainnya (Quesenberry, 2016). Sedangkan 

Youtube adalah sebuah situs yang khusus digunakan untuk berbagi video 

di mana para penggunanya bisa melihat, mengunggah, dan melakukan 

aktifitas download video secara gratis dan mudah (Rafael Vincenkli, 

2012:169). Melalui sosial media Instagram dan Youtube, para blogger dan 

vlogger berhasil membangun pengikut atau follower mereka dengan sangat 

baik hingga ribuan bahkan ratusan ribu jumlah pengikut. Sebagai contoh 

dalam ranah kecantikan, dilihat langsung pada akun sosial medianya akun 

beauty vlogger Abel Cantika berhasil memiliki 252.000 pengikut pada 

akun youtube dan 416.000 pengikut pada instagram, akun beauty vlogger 

milik Lizzie Parra berhasil memiliki 116.000 pengikut instagram dan 

66.000 pengikut pada akun Youtube, diikuti oleh akun-akun beauty 
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vlogger lainnya yang juga memiliki ribuan subscriber pada akun youtube 

dan follower pada akun instagram mereka.  

Hal ini bukan lagi sebuah fakta yang mengejutkan, dimana dikutip 

dari portal news online detik.com judul “Durasi Nonton YouTube di 

Indonesia Tumbuh 130%”, perkembangan YouTube itu merupakan suatu 

hal yang luar biasa di Indonesia. Durasi menonton Youtube masyarakat di 

Indonesia bertambah 130% dari kuartal III 2014 ke kuartal IV 2015 dan 

begitu pula jumlah konten yang di-upload bertambah 600% (M. Alif 

Goenawan, 2015). Dengan fakta pertumbuhan durasi menonton youtube di 

Indonesia ini, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor yang mendorong 

fenomena lahirnya para vlogger hingga mendapat sambutan yang sangat 

positif bagi masyarakat di Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Lahirnya media baru yang mencakup internet dan sosial media ini 

telah mengubah struktur kehidupan manusia sehari-hari. Perubahan 

struktur ini mencakup semua aspek dan tidak terkecuali dalam bidang 

kecantikan. Sepertinya, sebelum perkembangan media baru di mana 

munculnya berbagai macam sosial media, masyarakat lebih mengandalkan 

publikasi cetak seperti koran atau majalah dalam mendapatkan informasi. 

Secara khusus lagi misalnya, para wanita dengan rajinnya berlangganan 

atau setidaknya membaca setiap halaman majalah untuk mengetahui tren 

kecantikan terbaru ataupun produk apa yang perlu dimiliki oleh setiap 
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wanita pada saat itu. Mereka membaca ulasan dari sebuah produk, 

mengetahui isu kecantikan terbaru, hingga prediksi tren kecantikan yang 

akan datang melalui artikel – artikel yang tertulis didalam majalah wanita. 

Sehingga pada zaman itu, sepertinya majalah dianggap menjadi referensi 

penting bagi wanita untuk tetap up-to-date.  

Namun tak disangka, lahir dan berkembangnya media baru 

melahirkan para generasi digital yang mana melalui tulisan yang mereka 

tulis dalam blog atau video yang mereka unggah ke Youtube ini digunakan 

untuk mencari informasi di bidang kecantikan. Masyarakat seolah-olah 

tersihir akan kehadiran para beauty vlogger dan pada akhirnya 

meninggalkan majalah dan beralih menggunakan berbagai macam 

platform untuk mencari informasi dibidang kecantikan.  

Dengan kehadiran Internet, ternyata begitu banyak kemudahan-

kemudahan yang ditawarkannya. Dalam mencari informasi, masyarakat 

tidak perlu lagi repot untuk membeli majalah atau koran terlebih dahulu. 

Semua informasi bisa didapatkan dengan mudahnya dengan menggunakan 

internet. Sama halnya dengan mengetahui informasi terkini di bidang 

kecantikan, kita hanya tinggal membuka dan mencari info tersebut pada 

situs pencarian di internet dan berbagai macam informasi yang dicari akan 

terpampang pada layar komputer atau smartphone kita.  

Eksistensi para beauty vlogger ini semakin terlihat ketika para 

pengikut atau follower mereka terus bertambah setiap harinya di media 

sosial. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa keberadaan mereka tidak hanya 
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dinikmati oleh penikmat kecantikan biasa, tetapi juga para perusahaan 

ternamapun mulai mengubah strategi marketing mereka dengan menggaet 

para beauty vlogger ini dalam promosi mereka. Seperti misalnya yang 

tertera pada situs remaja wanita Cosmo Girl dalam artikel yang berjudul 

“Pre-Launching Produk Shiseido bersama Beauty Blogger Indonesia”, 

sebuah merk kecantikan asal jepang Shiseido mengundang para beauty 

vlogger untuk hadir dalam acara pre-launching produk mereka pada tahun 

2015. Saat ini tidak hanya sekedar untuk meramaikan acara saja, kehadiran 

beauty vlogger dalam suatu acara kemudian digunakan untuk menjadi 

salah satu strategi marketing para perusahaan. Dengan jumlah pengikut 

yang banyak di sosial media, para beauty blogger dan vlogger ini 

diharapkan dapat menarik perhatian pengikutnya sehingga terjadi 

peningkatan penjualan produk yang ditampilkan pada konten mereka. 

Tidak jarang, pada akhirnya banyak dari beauty blogger dan vlogger ini 

yang tidak lagi jujur dalam pembuatan konten mereka terhadap ulasan 

pada sebuah produk atau kegiatan ini dikenal dengan istilah endorsement.  

Studi menarik dari seorang praktisi komunikasi dalam bidang 

public relations Laode Iman yang dilansir dalam artikelnya “Beauty Editor 

Ditengah Kepungan Tren Beauty Blogger” pada tahun 2016, bahwa 

sebuah perusahaan X menggunakan beberapa beauty blogger dalam 

melakukan promosi produk baru mereka. Sayangnya, kolaborasi tersebut 

berakhir kekecewaan dari pihak brand karena para blogger yang dibayar 
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mahal ini hanya bisa mendongkrak jumlah likes, namun tidak pada 

penjualan produk (Laode Iman, 2016). 

Akan tetapi, terlepas dari permasalahan kejujuran atau berhasil dan 

tidaknya para perusahaan dalam strategi baru mereka tersebut, fenomena 

kemunculan beauty vlogger ini nampaknya semakin diakui keberadannya 

di tengah-tengah masyarakat. Kredibilitas mereka semakin terlihat yang 

dapat dibuktikan dari perannya yang dijadikan sebagai sumber informasi, 

makin populernya konten bertemakan kecantikan di berbagai macam 

platform dan dipercaya oleh banyak perusahaan sebagai strategi marketing 

mereka dalam era media baru saat ini. Terlebih lagi, para beauty blogger 

dan vlogger ini berperan penting dalam kehidupan para pengikut mereka 

dalam membuat perubahan. 

Para beauty blogger sering kali membuat tren-tren kecantikan yang 

pada awalnya hanya dimulai dari sekedar berbagi tips dan produk 

kecantikan yang mereka gunakan. Hal ini pada akhirnya membawa 

pengaruh dan perubahan pada tren kecantikan di kalangan masyarakat. 

Tidak hanya berbagi tips seputar kecantikan, para beauty blogger dan 

vlogger ini juga berbagi tips seputar kehidupan, kesuksesan, dan 

percintaan.  

Menurut Gowri Sunder (2016) dalam artikel  “Youtube beauty 

Guru Culture Redefines Beauty Standards” pada halaman situs 

Thetartan.org berpendapat bahwa, para beauty guru ini juga membangun 

personal branding mereka layaknya seorang teman atau saudara 
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perempuan yang tidak hanya memberikan tips tentang kecantikan tapi juga 

relationship advice sebagai bentuk untuk  menciptakan rasa kepercayaan 

(trust) dan kesetiaan (loyalty) kepada para pengikut/fans mereka. Hal ini 

dilihat sebagai hal yang positif karena memungkinkan para wanita untuk 

mendapatkan informasi atau advice yang mungkin pada umumnya tabu 

untuk dibicarakan. Oleh karena itu, sebutan “influencer” pada akhirnya 

melekat dalam diri mereka para beauty blogger dan vlogger.  

Dengan fenomena kehadiran beauty vlogger saat ini di Indonesia 

yang dapat menarik perhatian masyarakat sampai begitu besarnya, peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana para beauty vlogger dapat menjadi 

sosok yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat dalam mendapatkan 

informasi seputar kecantikan melalui sosial media, dan bagaimana sosok 

mereka di mata masyarakat sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi 

mereka untuk percaya akan informasi-informasi yang dibagikan oleh para 

beauty vlogger tersebut.  

Dalam upaya untuk memahami permasalahan penelitian, maka 

telaah terhadap studi-studi terdahulu juga sangat penting dilakukan. Studi-

studi terdahulu ini ini terkait dengan penelitian yang juga menelaah 

keberadaan blogger atau beauty blogger. Adapun pemaparan mengenai 

penelitian tersebut:  

a) Ebru Uzunoglu (2014), dalam penelitiannya “Brand communication 

through digital influencers : leveraging blogger engagement” 

mengungkapkan bagaimana sebuah merek atau perusahaan dapat terlibat 
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dengan para blogger. Keterlibatan para blogger ini terkait dengan 

pengetahuan mereka, keahlian, ataupun pengaruh mereka. Jurnal ini 

menggunakan teori two-step flow  daro Katz & Lazarsfeld yaitu orang-

orang tertentu yang dianggap sebagai opinion leaders, menginterpretasikan 

informasi yang di dapatkannya dari media dan kemudian disebarkan lagi 

kepada orang lain, sehingga membuat dirinya dinilai berpengaruh dalam 

masyarakat. Dengan kata lain, media massa tidak selalu memberikan efek 

langsung kepada publik sebagaimana dijelaskan dalam two-step flow 

theory melainkan blogger inilah yang memliki peran untuk memberikan 

pengaruh kepada masyarakat.  

b) Akhsay Java et al (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Modeling 

the spread of influence on the blogsphere”, menjelaskan bagaimana blog 

telah menjadi sesuatu yang berkembang dalam ruang lingkup internet. 

Mereka yang aktif dalam blog atau disebut blogger menjadi perhatian para 

perusahaan dan dijadikan sebagai strategi pomosi mereka. Lebih lanjut, 

jurnal ini ingin mengevaluasi keefektifan dari menggunakan para blogger 

ini dengan melakukan beberapa percobaan melalui model yang ditentukan 

untuk menunjukan keefektifan para blogger dalam penyebaran informasi 

di dunia internet. Dengan melihat berbagai jumlah blog yang terdaftar di 

berbagai penyedia layanan blog atau website-website pribadi. Nyatanya, 

keefektifan dari para blogger ini belum bisa dibuktikan karena penelitian 

ini tidak mengerucut hanya pada satu topik saja, misalnya mencari 

siapakah beauty blogger yang paling menginspirasi. Karena dunia blog 
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(blogosphere) itu bersifat dinamis,  ada masanya dimana suatu blog 

memiliki arus yang tinggi lantaran baru saja memposting suatu artikel, 

tetapi beberapa hari kemudian arus blog tersebut akan rendah karena tidak 

ada lagi konten yang baru. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian ini kurang 

mengerucut lagi karena banyaknya jenis-jenis blog yang beredar dan jurnal 

ini tidak hanya mengerucut pada satu jenis blog tertentu 

c) Kathy E.Gill, dalam jurnalnya “How can we measure the influence of 

the blogosphere?”, berbicara mengenai bagaimana cara menilai pengaruh 

dari para blogger terkait dengan opini publik dan media massa. Jurnal ini 

secara mendetil berbicara mengenai bagaimana seseorang bisa sangat 

berpengaruh dalam dunia maya. Melalui kumpulan berbagai macam blog, 

peneliti ini membandingkan para blogger di bidang politik dan 

membandingkannya satu sama lain dengan perhitungan matematika. 

Perhitungan matematika ini yaitu dengan menghitung banyaknya link; 

apakah jenis link blogroll atau indivual post yang lebih menggambarkan 

pengaruh dan apakah blogger yang sering meng-update blognya dengan 

konten yang berbayar (sponsored post) dikatakan lebih membawa 

pengaruh dibandingkan dengan blogger yang tingkat postingnya rendah 

tetapi isi kontennya selalu jujur dan apa adanya. Pada akhirnya, peneliti 

merasa bahwa menggunakan teknik perhitungan matematika dinilai kurang 

efektif. Tetapi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa blogger yang lebih 

lama eksis di dalam dunia blog, memiliki keuntungan memiliki lebih 

banyak pengaruh daripada blogger yang baru bergabung.    
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d) Victoria Filomena Davis (2016), dalam penelitiannya “Studying the 

effects of online beauty guru reviews on consumer opinion forming and 

purchase intent of cosmetics”, menggambarkan bagaimana efek atau 

dampak opini konsumen terhadap suatu produk yaitu baik opini yang 

positif ataupun negatif. Ternyata, opini positif maupun negatif ini dapat 

menjadi sesuatu hal yang penting dalam dunia bisnis. Opini-opini yang 

dikeluarkan oleh konsumen ini kemudian berpengaruh dalam perilaku 

pembelian seseorang. Opini konsumen yang dibahas dalam thesis ini fokus 

pada opini komersial pada sosial Youtube yang dilakukan oleh para 

Youtube beauty guru influencer terhadap produk-produk kecantikan. 

Melalui berbagai opini positif maupun negatif dari mereka, penelitian ini 

akan membahas sikap audiens dalam menerima pesan tersebut, sikap yang 

ditimbulkan, dan pengaruhnya terhadap minat belanja audiens setelah 

menonton video mengenai ulasan produk-produk tersebut. 

Jika dilihat dari penjelasan beberapa jurnal diatas, sebagian besar 

hanya menjelaskan bagaimana keberadaan blogger ataupun beauty blogger 

yang memberikan perubahan di dalam beberapa aspek kehidupan, seperti 

misalnya bagaimana hubungan mereka dengan kesuksesan suatu 

perusahaan. Pada intinya beberapa jurnal diatas menjelaskan bagaimana 

kemunculan blogger yang membawa perubahan yang positif di dalam 

kehidupan kita. Kehadiran media baru seperti blog dan media baru lainnya 

seolah begitu mengambil alih mata masyarakat. Sehingga, keberadaan 

media-media konvensional lainnya seperti majalah yang juga menyediakan 
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informasi atau referensi di bidang kecantikan sepertinya kini mulai 

tergeser. Eksistensi majalah pun seakan tergantikan dengan meningkatnya 

relevansi para beauty blogger dan vlogger. 

Disisi lain, media majalah juga tidak dengan mudah menyerah 

dengan perkembangan zaman. Ketika tren online masuk dalam industri 

komunikasi, para majalah lifestyle dan kecantikan pun membangun 

platform online mereka. Membuat versi website dari majalah, 

mengembangkan sosial media, dan aktif melakukan engagement melalui 

forum-forum agar tetap mempertahankan loyalitas pembacanya dan 

merangkul para pembaca baru (Laode Iman, 2016). Beberapa majalah 

wanita di Indonesia ternama seperti Joy, Femina, dan Elle Indonesia juga 

bersaing dengan merambah ke media sosial Instagram. Mereka juga aktif 

melakukan pendekatan dengan masyarakat. Walaupun demikian, hal 

tersebut nampaknya tidak cukup untuk bersaing dengan kehadiran para 

beauty blogger dan vlogger tersebut.  

Jika keberadaan beauty blogger dan vlogger ini lebih mendapat 

sorotan dan tentunya berperan penting serta berpengaruh bagi masyarakat 

penyuka topik kecantikan, maka eksistensi majalah yang meliputi beauty 

jurnalist didalamnya juga akan tergeser perannya yang semula memiliki 

peranan penting bagi masyarakat yaitu sebagaimana menjalankan 

fungsinya sebagai media dalam penyebaran informasi. Hal ini menjadi 

penting untuk diteliti karena adanya fenomena dimana beauty blogger dan 

vlogger ini bisa mengkonstruksi peran mereka sedemikian rupa sehingga 
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bisa menggeser peran majalah yang awalnya berperan dalam masyarakat 

khususnya wanita. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Melalui fenomena kemunculan beauty blogger dan vlogger yang 

menjadi latar belakang, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana konstruksi peran beauty vlogger pada era media 

baru sehingga bisa dikatakan sebagai influencer? 

Turunan atas pertanyaan utama tersebut adalah : 

1) Bagaimana konstruksi peran beauty vlogger dilihat melalui 

unggahan video blog dalam akun mereka sehingga dikatakan 

sebagai influencer?  

2) Bagaimana konstruksi peran beauty vlogger dilihat melalui 

perspektif audiens sehingga dikatakan sebagai influencer?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Memperoleh gambaran mengenai bagaimanakah peran beauty vlogger 

terbentuk sehingga kemunculannya bisa dikatakan dapat menggeser 

peran majalah wanita yang tadinya berperan sebagai sumber informasi 

bagi masyarakat. 
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2. Mengetahui bagaimana proses terbentuknya sosok beauty vlogger 

sebagai influencer hingga menjadikan mereka sosok yang penting bagi 

masyarakat.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

khasanah ilmu komunikasi khususnya dalam kajian media baru. 

Dalam konteks yang lebih spesifik lagi yaitu mendapat 

pengetahuan mengenai perkembangan teknologi serta kehadiran 

media baru dapat membawa perubahan tentang bagaimana sebuah 

informasi diproduksi dan disebarkan kepada khalayak luas oleh 

orang-orang salah satunya dengan kehadiran beauty blogger atau 

vlogger.  

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

praktis dalam hal bagaimana masyarakat dapat memahami 

fenomena kehadiran blogger atau vlogger sebagai orang-orang 

yang berpengaruh melakukan perubahan dalam ruang lingkup 

media dan bisnis.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, 

sistematika digunakan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai 
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hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab. Peneliti membaginya ke dalam 

enam bab yang terdiri dari:  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi mengenai latar belakang serta identifikasi masalah yang 

menjadi landasan mengapa penelitian ini penting untuk diadakan. 

Selanjutnya akan dijabarkan juga rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan.  

BAB II : Objek penelitian 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan lebih dalam mengenai subjek dan 

objek yang menjadi dasar penelitian ini.  

BAB III : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep dan juga teori yang akan 

digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.  

BAB IV ; Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas serangkaian metode yang digunakan peneliti 

untuk memperoleh dan menguji data. Selain itu juga akan dijabarkan 

pendekatan yang digunakan selama penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, metode pengumpulan data, analisis dan unit observasi, 

populasi dan metode sampling, pemilihan informan, teknik pemeriksaan 

keabsahan data dan rencana analisis data penelitian yang dilakukan 

BAB V : Hasil dan Pembahasan 
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Bab ini akan berisi penjabaran mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, yaitu berupa hasil pengumpulan data, 

pengolahan data dan analisis pembahasan secara mendalam mengenai 

permasalahan penelitian. Di dalam bab ini juga akan terlihat hasil akhir 

dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian 

nantinya akan dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah 

penelitian. 

BAB VI : Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, yaitu penjelasan bagaimana pada akhirnya permasalahan yang 

menjadi inti penelitian ini dapat terjawab serta implikasi yang terjadi di 

masyarakat.  

 

 

 

 




