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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran internet dalam kehidupan manusia dijadikan sebagai tanda 

lahirnya media baru (New Media). Inovasi dari media televisi, surat kabar, 

majalah dan buku kini bermetamorfosa dalam penyajian isi pesan yang lebih 

ringkas untuk di akses masyarakat luas. Media baru dapat menyajikan informasi 

secara luas tanpa harus terpaku pada aspek penyiaran namun dapat menghasilkan 

komunikasi dalam bentuk sebuah jaringan. Hal ini menyebabkan penyebaran 

media baru internet lebih diminati oleh masyarakat dunia sebagai salah satu media 

massa dan komunikasi yang paling efektif. 

Perkembangan internet yang semakin hari semakin pesat diiringi dengan 

hadirnya media sosial yang membawa manusia pada titik dimana tidak bisa lepas 

dari penggunaan media tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi internet 

saat ini telah memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk tetap selalu 

terhubung kepada setiap orang diberbagai belahan dunia. Media sosial 

memudahkan  para  penggunanya untuk dapat ikut serta dalam  mencari informasi, 

berkomunikasi, dan menjaring  pertemanan dengan segala fasilitas dan aplikasi 

yang dimilikinya seperti Facebook, Instagram, Path dan Twitter. 

Media instagram  menjadi salah satu media sosial di dunia dengan jumlah 

pengguna terbanyak ke 4 setelah Google, Facebook dan Twitter. Jumlah  

pengguna instagram saat ini telah mencapai 600 juta pengguna aktif  berdasarkan 
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data dari milestone. Masyarakat saat ini menjadikan instagram sebagai media 

sosial utama tempat berbagi foto atau video dalam kehidupan sehari-hari. 

Instagram dijadikan sebagai wadah untuk menjalin komunikasi secara online 

bahkan hingga proses jual beli dapat dilakukan disana. Penyajian gaya hidup 

fashion yang sedang hits dapat dilihat dengan mudah pada instagram dengan 

memanfaatkan hashtag yang disediakan. Hal ini menyebabkan adanya dampak 

besar yang dibawa oleh instagram terhadap gaya hidup fashion pada masyarakat. 

Dari beragam pesan yang dapat disampaikan melalui instagram, satu 

diantaranya adalah tentang hedonisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap 

kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.Orang-

orang yang memiliki pandangan ini menganggap bahwa tujuan hidup mereka 

yaitu untuk bersenang-senang. Dalam hal ini, materi berupa harta benda 

mempunyai  peran  penting untuk  mewujudkannya. Hobi belanja menjadi salah 

satu wujud dari hedonisme, seseorang dapat merasakan senang, puas, dan bahagia 

ketika ia membeli barang-barang kesukaannya, terutama dari brand ternama. 

Dewasa ini, hedonis tak lagi hanya menjadi sebuah pandangan, melainkan gaya 

hidup yang dipilih oleh sebagian masyarakat urban. 

Hedonis menjadi suatu sifat dari kebiasaan dan gaya hidup masyarakat 

yang cepat sekali berubah. Masyarakat cenderung memiliki pola hidup yang selalu 

mengikuti arus perkembangan zaman. Gaya hidup yang dijalani cenderung 

mengarah pada kebiasaan hidup glamour, senang menghamburkan uang, dan 

hanya menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. 
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Budaya hedonisme telah  mendorong banyak orang memiliki suatu barang 

atau  mencari  kepuasan dimana suatu barang dan kepuasan tersebut bukanlah 

keperluan utama dalam kehidupan. Selain itu budaya hedonisme hanyalah 

membuat kesenangan individu, karena tujuannya adalah  kepuasan dan 

kesenangan hidup di dunia,  semuanya kemudian diukur dengan kebendaan 

berupa harta, uang dan semua yang tampak dari luarnya saja. Adalah suatu yang 

wajar ketika hidup manusia untuk mencari kesenangan dan kepuasan, karena hal 

itu merupakan dasar dari sifat manusia. Contohnya pada saat ini kemajuan 

teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam gaya hidup kepada 

masyarakat terutama kepada generasi muda/remaja. Para remaja berlomba-lomba 

mengikuti trend gaya hidup hedonis untuk mencapai kepuasan pribadi. 

Media sosial juga banyak menjadikan para penggunanya terlihat atau 

cenderung hedonis disetiap kegiatan sehari-harinya.Tidak jarang para 

penggunanya pun menjadi oversharing supaya terlihat eksis.Hal ini umumnya 

dilakukan dengan  melakukan sharing foto dan kegiatan yang mereka lakukan 

melalui media sosial instagram. 

Fenomena  kehadiran Tanda Pagar (Hashtag) Outfit Of The Day atau yang 

lebih dikenal dengan simbol #OOTD melalui media instagram yang mulai hits 

atau  kekinian  pada tahun 2015 dijadikan sebagai trend gaya berbusana setiap 

harinya. Situs fashion seperti Vogue UK mengunggah foto dengan hashtag OOTD 

pada  model  yang  mereka miliki  lengkap dengan editor fashion untuk memenuhi 

selera fashion setiap hari pada followers instagram mereka. Fenomena foto 

OOTD biasanya akan menampilkan foto seluruh tubuh menggunakan pakaian, 



4 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

 

sepatu, tas dan aksesoris lainnya yang sedang trend kekinian dengan umumnya 

menggunakan barang yang mewah.   

Objek dalam penelitian ini erat kaitannya dengan perilaku gaya hidup 

fashion yang mengikuti trend  kekinian dan bergaya hidup “mewah”. Hal ini dapat 

dilihat dari followers instagram mereka dengan mayoritas akun dari pengguna 

yang berkesan pada penggunaan barang mewah. Kebiasaan mereka dengan 

melengkapi peralatan  fashion mulai dari kepala sampai kaki seringkali dikaitkan 

dengan adanya role model yang menampilkan gambar menggunakan barang yang 

mewah dan mahal di akun instagram. 

Di kalangan masyarakat, perilaku hedonis menjangkit dengan tersajinya 

foto dan video gaya hidup yang “wah” dari pemilik akun. Maraknya penyajian 

foto dengan menunjukkan jati diri dengan gaya hidup yang mewah di media sosial 

belakangan  ini mendorong masyarakat untuk memberi lampu hijau bagi hedonik 

untuk menguasai hari-harinya. Khususnya pada karyawan perusahaan advertising 

Havas Village Jakarta yang memiliki lingkungan kerja dengan interaksi  sosial 

yang cukup tinggi seperti bertemu atau meeting dengan clients dari bermacam 

perusahaan besar, membangun hubungan koneksi pekerjaaan dengan kolega 

kerjanya atau partner kerjanya, kemudian menjalin pertemanan dan bergaul 

dengan teman-teman sesama profesinya. 

Teori komunikasi massa yang dirumuskan oleh Wilbur Scram (1950), 

yaitu Hipodermic Needle (Jarum suntik Hipodermik) adalah salah satu teori 

komunikasi yang menitik beratkan penelitian pada perilaku pemirsa sebagai 

penentu pemilihan pesan dan media. Sebuah teori yang mengasumsikan Pada 
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umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah 

dipengaruhi sehingga, pesan–pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu 

diterima. Teori jarum suntik hipodemik menunjukkan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama  adalah  bagaimana media mengubah sikap dan perilaku 

khalayak, dan bagaimana media memenuhi kebutuhan pesan khalayak. 

Media sosial berperan mempengaruhi pembentukan perilaku dan cara pikir 

terhadap gaya hidup seseorang tidak lepas dari adanya pengaruh lingkungan 

sebagai role model dalam memilih gaya berpakaian ataupun cara pandang 

terhadap gaya hidup. Dengan banyaknya kuantitas unggahan berupa foto dan 

video oleh pengguna instagram terkait gaya hidup mewah dapat membentuk nilai, 

dan dengan sengaja atau tidak, mereka menggiring alam bawah sadar untuk 

menyamakan persepsi pengguna instagram dengan mereka. 

Melihat fenomena pemanfaatan media sosial instagram oleh masyarakat,  

tampak bahwa adanya gejala atau fenomena sosial dari pengguna instagram yang 

berprilaku terkait dengan gaya hidup fashion. Penelitian ini akan dilakukan 

dengan mengambil sampel para pengguna aktif instagram. Diantara pengguna 

instagram dapat dikelompokkan seperti anak sekolah atau mahasiswa, para 

pekerja atau orang kantoran, remaja dan dewasa. Dalam hal ini, karyawan 

perusahaan advertising Havas Village Jakarta akan dijadikan sebagai sampel 

dalam pengukuran perilaku hedonis mereka. Perilaku  hedonis yang akan di ukur 

adalah yang ditularkan melalui media sosial instagram tentang gaya hidup fashion 

mereka, yang digunakan untuk dapat melihat adakah komunikasi yang terjadi  

melalui media sosial instagram berperan terhadap pembentukan perilaku hedonis 
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dalam gaya hidup fashion di masyarakat. Peneliti melihat adanya masalah yang 

terjadi, sehingga perlu dijelaskan penelitian dengan judul “Pengaruh Pesan 

Komunikasi Instagram Terhadap Gaya Hidup Hedonis Karyawan  

Advertising Havas Village Jakarta”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan mempelajari secara mendalam tentang pengguna 

instagram sebagai ajang eksistensi diri bagi beberapa kalangan untuk 

menunjukkan gaya hidup mereka melalui unggahan akun yang dimilikinya. 

Jumlah pengikut yang banyak dalam instagram dapat memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan gaya hidup hedonis kepada para pengikut setelah melihat 

unggahan dari akun tersebut. Hedonis kini tidak hanya dapat terbentuk melalui 

komunikasi tatap muka, namun hedonis kini dapat menular melalui dunia maya 

dengan memanfaatkan media sosial. 

Profil foto dan video yang ada pada instagram dimanfaatkan dengan 

menyajikan gambar yang menunjukkan image akan gaya hidup yang ingin 

dibangun oleh pemiliknya kepada masyarakat. Pemilik akun yang menyajikan 

foto dirinya sedang berada di pusat perbelanjaan  mewah,  mengendarai kendaraan 

mewah, makan di restaurant mewah dengan plating berkelas, serta bergaya seperti 

selebritis Hollywood lengkap dengan shopping bag belanjaan mahal, dibangun 

untuk menciptakan pandangan bahwa mereka adalah kalangan dari golongan 

menengah keatas. Gaya hidup yang terkesan hedonis ini juga dilakukan dengan  
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mencantumkan tempat dan hashtag yang memudahkan bagi pengguna instagram  

lainnya untuk dapat melihat unggahan gambar tersebut secara bebas. 

Gaya hidup yang terbentuk dari adanya role model yang dibangun oleh 

media sosial instagram kini semakin meluas. Hal ini menyebabkan timbulnya 

trend belanja pada satu merek tertentu dengan banyaknya jumlah akun online 

shop hingga hadirnya hashtag yang menunjukan trend berpakaian atau bergaya 

masa kini. Media sosial yang biasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang 

lain di dunia maya, kini telah bertambah fungsi menjadi media untuk membagikan 

kegiatan yang terkesan hedonis.  

Dalam penelitian sebelumnya berjudul “Uses and Gratifications of Social 

Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging”, Anabel Quan-Haase 

and Alyson L. Young  (2010) memaparkan terkait kepuasan yang diperoleh dari 

Facebook dibandingkan dengan  instant  messaging. Perbandingan antara media 

ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana perbedaan 

media sosial memenuhi kebutuhan pengguna. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Facebook adalah media untuk bersenang-senang dan 

mengetahui tentang aktivitas sosial yang terjadi di jejaring sosial seseorang, 

sedangkan instant messaging lebih diarahkan untuk pemeliharaan dan 

mengembangkan hubungan. Dalam penelitian tersebut, membahas perbedaan 

dalam dua teknologi dan garis besar kerangka kerja berdasarkan teori Uses and 

Gratification mengenai mengapa anak muda mengintegrasikan banyak media 

menjadi kebiasaan komunikasi mereka. 



8 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

 

Ada pula penelitian sebelumnya yang berjudul “Uses and Gratification 

Theory Why Adolescents Use Facebook?”, Ivan Tanta, Maja Mihovilović, dan 

Zrinka Sablić (2014) memaparkan terkait perkembangan dinamis dari Web 2.0 

dan trend baru di media sosial yang berubah setiap hari, penelitian media 

kontemporer bergeser fokusnya pada pengguna media, motivasi dan perilaku 

mereka lebih luas dalam menggunakan situs jejaring sosial untuk menjelaskan 

popularitas Facebook, Twitter, WhatsAppdan mobile chat lainnya. Dalam 

penelitian tersebut telah dieksplorasi manfaat penggunaan Facebook di kalangan 

remaja serta kebutuhan mereka yang memuaskan di media tersebut. Dasar 

pendekatan teori yang digunakan adalah Uses and Gratification karena 

berorientasi pada penggunanya. Selain itu, penelitian tersebut ingin menguji 

apakah konsep Uses and Gratification cukup memadai untuk menganalisis 

motivasi dan perilaku pengguna jejaring sosial. Hasilnya telah menunjukkan 

remaja menggunakan Facebook untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

teman mereka,mendiskusikan kegiatan sekolah, mengadakan pertemuan dan 

berkencan dengan teman. 

Penelitian sebelumnya yang ketiga relawan untuk dirujuk berjudul 

“Pengaruh Media Sosial Instagram Akun @princessyahrini Terhadap Gaya 

Hidup Hedonis Para Followersnya”. Dalam penelitian ini Monica Utari (2017) 

memaparkan gaya hidup yang ditampilkan oleh Syahrini melalui akun 

instagram@princessyahrini yang selalu mengunggah semua barang-barang 

mewah yang dimilikinya memberikan kesan hidup hedonis, Penelitian tersebut 

dilakukan yang respondennya dikalangan para followers Syahrini. Jika para 
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followersnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol diri, tentu 

akan  terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Syahrini. Sehingga jika hal itu 

terjadi akan menimbulkan gaya hidup hedonis dalam diri masing-masing 

followersnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa isi pesan komunikasi dalam 

media sosial instagramakun @princessyahrini berpengaruh positif terhadap 

terbentuknya gaya hidup hedonis followers Syahrini. Dasar teori komunikasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Social Learning Theory / Modelling 

(pemodelan). Dalam hal ini, efek dari media sosial instagram yang berhubungan 

dengan gaya hidup hedonis dari akun instagram @princessyahrini menarik 

perhatian dari para followersnya sehingga terjadilah pengimitasian gaya hidup. 

Berdasarkan  pemaparan  beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat 

kesamaan fokus penelitiannya yaitu para peneliti ingin melihat kepuasaan dan 

perilaku pengguna media terutama dalam media sosial seperti Facebook dan 

instagram. Disisi lain, secara teori terdapat dua penelitian yang sama 

menggunakan Uses and Gratification Theory karena berorientasi pada pengguna 

media.Selain itu, jika dilihat dari sisi penggunaan metode penelitian, para peneliti 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Setelah mengkaji beberapa penelitian terdahulu, memang terlihat 

penelitian yang akan dilakukan ini fokusnya kepada media sosial terutama 

instagram, berbicara mengenai gaya hidup pengguna media, dan menggunakan 

teori komunikasi  yaitu  Hipodemic Needle Model.  Namun, unsur perbedaannya 

pada penelitian ini melihat pengaruh  media instagram secara keseluruhan baik 

konten berupa foto dan video yang diunggah, caption yang dituliskan sebagai 
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keterangan dalam foto, komentar yang dituliskan di kolom komentar, ataupun 

fitur-fitur yang ada di dalam media tersebut terhadap gaya hidup fashion 

pengguna aktif instagram dengan mudah dipengaruhi , sehingga pesan-pesan yang 

disampaikan pada mereka selalu diterima. Yang di maksud pengguna aktif 

instagram disini adalah karyawan perusahaan  advertising Havas Village Jakarta. 

Pada awalnya pengguna Hipodermic Needle Model, teori ini berfokus pada 

media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar . Munculnya teknologi online 

telah kembali memberi energi pada penggunaan model Hipodermic Needle  

semakin berkembang untuk penelitian pada media baru. Penggunaan  media sosial 

telah menyebar luas di masyarakat dan penggunaan teknologi digital saat ini 

sedang mengikuti trend sosial,  dimana satu media menjadi populer di kalangan 

pengguna. Dengan adanya media baru yang semakin luas seperti internet, 

facebook dan instagram,  pengguna dituntut memiliki tingkat interaktivitas yang 

tinggi pada media baru. Pengguna tidak hanya mengkonsumsi konten media, 

namun  juga membuat dan berbagi konten misalnya pengguna instagram dapat 

secara aktif memeriksa informasi dari news feed, mengunggah foto atau video, 

memberikan  respond  atau  menanggapi, dan menerima  feedback. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini,  akan digunakan juga model  Hipodermik Needle  untuk 

menjelaskan  hubungannya dan pengaruh media sosial instagram terhadap gaya 

hidup responden. Penggunaan model Hipodermik Needle sudah mulai 

berkembang dari media  tradisional  ke media baru seiring perkembangan zaman 

dan trend sosial saat ini. 
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Jika salah satu penelitian terdahulu berfokus kepada akun selebritas di 

instagram, pada penelitian  ini tidak  menggunakan atau tidak berfokus pada akun 

selebritas siapapun di instagram karena yang ingin dilihat adalah keseluruhan isi 

pesan atau konteks dari media sosial instagram. Standing point penelitian yang 

dilakukan adalah melihat pesan komunikasi yang ditimbulkan dari instagram 

secara menyeluruh baik dari konten, fitur, serta role model sebagai influencer 

sangat perkasa dengan efek yang langsung bagi para pengguna aktif instagram 

dalam gaya hidup hedonis sehingga instagram memiliki kemampuan penuh dalam 

mempengaruhi  khalayak  pengguna instagram. 

Berdasarkan  identifikasi  masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh Pesan Komunikasi Instagram 

Terhadap Gaya Hidup Hedonis  Karyawan Perusahaan  Advertising Havas Village 

Jakarta ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Pesan Komunikasi Instagram Terhadap Gaya Hidup 

Hedonis  Karyawan Perusahaan  Advertising Havas Village Jakarta ? 

 

1.4   Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan 

perkembangan ilmu komunikasi, khususnya tentang Pesan Komunikasi Instagram 
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Terhadap Gaya Hidup Hedonis  Karyawan Perusahaan  Advertising Havas Village 

Jakarta ? 

 

1.4.2 Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat yang aktif di 

media sosial terutama instagram, untuk dapat menggunakan media sosial yang 

mereka miliki sesuai dengan kebutuhan. Diharapkan pada karyawan perusahaan 

advertising Havas Village Jakarta dapat cerdas dalam memilih informasi yang ada 

dalam instagram dan tidak selalu mengikuti trend dalam media. Hal ini berguna 

untuk dapat mengontrol sifat gaya hidup hedonis sehingga para masyarakat dan 

karyawan tersebut dapat memilih kebutuhan fashion mana yang dapat dibeli untuk 

disesuaikan dengan gaya hidup terkini. Hal ini juga berlaku untuk menyesuaikan 

konten apa saja yang layak untuk di unggah pada media sosial instagramnya. 

 

 

 

 




