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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau 

echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam 

menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar 

menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y 

terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan 

seterusnya (Pusat Data Republika, 2016).  

Istilah generasi milenial tidak asing lagi di kalangan anak muda terutama 

yang terkenal di jagat media sosial. Hypebeast diartikan sebagai slang bagi mereka 

yang terobsesi (beast) dengan segala sesuatu yang kekininan (hype), khususnya 

untuk urusan penampilan (fashion). Hypebeast sebenarnya dikaitkan dengan tren 

berpakaian yang mengenakan brand-brand ternama dan harus original seperti 

merek streetwear yang digemari remaja di urutan teratas yaitu Supreme yang 

didirikan pada tahun 1994 oleh James Jebbia dengan toko pertamanya di Lafayette 

Street, New York. Lalu, A Bathing Ape atau lebih dikenal dengan singkatannya 

BAPE yaitu brand asal Jepang yang didirikan oleh Nigo pada tahun 1993 dan 

pertama kali diluncurkan di Harajuku (Ikkiu & Soerjoatmodjo, 2019). Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa hypebeast adalah tren dimana 

anak-anak muda terobsesi dengan barang – barang fashion terbaru dan mengkoleksi 

barang-barang tersebut untuk tampil keren di mata orang lain. Tren hypebeast di 
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Indonesia dapat dilihat dari banyaknya anak muda yang rela menghabiskan uang 

jutaan bahkan puluhan juta rupiah untuk membeli barang-barang fashion streetwear 

ternama seperti A Bathing Ape atau yang lebih dikenal dengan Bape, Balenciaga, 

Stussy, dan Supreme sebagai sebuah tren. (Nabilarsl, 2019). 

Selain itu, ada beberapa hal lain yang mengindikasikan jika seseorang 

mengikuti tren hypebeast, salah satu tandanya adalah penggila sneakers sejati. Tak 

cukup up-to-date soal sneakers keluaran terbaru, tapi selalu memastikan sepatu 

tersebut harus dimiliki. Sneakers-nya pun bukan yang sembarang, melainkan edisi 

terbatas. Mulai dari Yeezy hingga seri Jordan yang harganya bisa mencapai jutaan 

rupiah (Ngantung, 2018).  

Namun tidak banyak media baik elektronik maupun cetak yang memberikan 

informasi atau edukasi lebih lengkap mengenai produk sneakers. Sehingga hal 

tersebut memberikan peluang kepada Urban Sneaker Society (USS), dimana USS 

hadir sebagai media informasi soal sneakers di Indonesia, misalnya soal 

perilisan sneaker baru di luar negeri maupun di Indonesia, informasi mengenai 

model-model sneakers baik sneakers model lama ataupun terbaru dan sebagainya. 

Untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai sneakers, USS membuat event 

yang bukan sekadar menyajikan barang-barang streetwear dengan harga miring, 

tapi juga mengusung misi mengangkat brand lokal. Misi ini sejalan dengan cita-

cita USS yang ingin eksis sebagai acara sneakers terbesar di Asia Tenggara (Cahya, 

2018).   

Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk mempromosikan misi dan 

cita-cita dari USS. Salah satu strategi promosi yang sedang tren saat ini adalah 



 

3 
 

melalui media sosial. Perkembangan media sosial memberikan implikasi yang 

cukup besar pada pemasaran khususnya promosi. Salah satu media sosial adalah 

Instagram, dimana Instagram merupakan media sosial yang banyak diminati juga 

dengan menjadi salah satu cara memberikan edukasi dan informasi (Fauziah, 2018). 

Promosi melalui media sosial Instagram sangatlah efektif karena masyarakat pada 

saat ini paling banyak menggunakan media sosial Instagram ketimbang media 

konvensional. Perkembangan zaman saat ini untuk mewujudkan suatu strategi 

promosi melalui media sosial Instagram dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan dengan tidak memerlukan biaya yang sangat 

besar. Untuk itu diperlukan suatu startegi promosi yang mengarah pada suatu 

penyampaian pesan yang efektif dan tepat sasaran (Fauziah, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sa’diya, (2017) menjelaskan bahwa promosi 

melalui media sosial Instagram merupakan salah satu strategi komunikasi 

pemasaran dalam membangun kesadaran merek di linkungan Generasi Z. Generasi 

Z adalah generasi setelah Generasi Y, generasi ini merupakan generasi peralihan 

Generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang. Disebut juga iGeneration, 

generasi net atau generasi internet. Mereka mampu mengaplikasikan semua 

kegiatan dalam satu waktu seperti mentweet menggunakan ponsel, browsing 

dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang 

dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil mereka sudah 

mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Sampai saat ini generasi Z menjadi 
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generasi yang serba gadget dan internet dimana hampir seluruh kegiatan mereka 

berhubungan dengan internet. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Untari (2018) yang menjelaskan bahwa 

media sosial merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mempromosikan produk 

barang dan jasa melalui internet marketing. Caranya mudah dan sederhana tetapi 

memiliki efek yang luar biasa. Dengan 700 juta pengguna aktif setiap bulannya, 

kekuatan dan jangkauan Instagram memang tidak dapat disangkal. Instagram 

memang dimulai sebagai aplikasi foto sederhana. Tetapi sekarang, Instagram telah 

mengalami banyak perubahan dan menjadi sebuah platform yang memungkinkan 

pengguna membangun identitas visual bisnis mereka. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Generasi milenial memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi 

sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan 

penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. 

Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri 

kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. Generasi ini mempunyai 

karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, 

kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta lebih 

terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Sehingga, mereka terlihat sangat 

reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya (Budiati et al., 

2018, hal. 18).  
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Sehingga tidak heran jika saat ini muncul tren hypebeast, dimana hypebeast 

banyak di perbincangkan oleh kaum milenial khususnya di dunia fashion street dan 

urban. Jadi dapat dikatakan bahwa anak-anak hypebeast sangat up to date dengan 

tren-tren fashion terkini agar mereka bisa selalu terdepan, baik dalam 

urusan fashion dan lingkungan sosial mereka (tribunnews.com, 2018).  

Sneakers menjadi salah satu jenis sepatu yang paling populer di kalangan 

milenial. Tak hanya brand luar negeri, kini produk sepatu casual dari brand lokal 

juga banyak dipakai anak-anak muda. Anak-anak yang mengikuti tren 

hypebeast pun tidak sayang untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 

membeli produk sneakers terbaru. Namun tidak banyak anak-anak milenial yang 

mengetahui informasi lebih dalam mengenal produk sneakers itu sendiri, karena 

memang masih sedikit media baik elektronik maupun cetak yang memberikan 

informasi tersebut. Untuk itu hadirlah Urban Sneaker Society (USS) sebagai sebuah 

sarana untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai sneakers dan mengajak 

generasi milenal untuk lebih mengenal tentang budaya sneakers. 

Berawal dari pameran barang – barang sneakers, Urban Sneaker Society 

memanfaatkan tren hypebeast menjadi sebuah media online yang memberikan 

informasi dan edukasi mengenai produk sneakers. Memiliki lebih dari 100 ribu 

pengikut di Instagram Urban Sneaker Society merupakan salah satu media online 

terbesar di Indonesia.  
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Gambar 1.1 Screenshot Instagram Urban Sneaker Society  

sumber: Hasil Olahan Peneliti (2019) 

 Slogan dari Urban Sneaker Society adalah “Cultivating the Culture”,  yang 

menunjukkan bahwa Urban Sneaker Society ingin mengubah budaya dari 

masyarakat. Salah satu cara yang digunakan oleh USS adalah melakukan promosi 

melalui akun Instagram. Karena Instagram merupakan salah satu cara yang ampuh 

untuk mempromosikan produk barang dan jasa yang kita miliki melalui internet 

marketing.  

Melihat banyaknya followers USS di Instagram dan fenomena hypebeast,  

maka peneliti sebagai mahasiswa komunikasi akan memfokuskan pada USS (Urban 

Sneaker Society) dengan memanfaatkan tren hypebeast kepada generasi milenial. 

Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: “Strategi 

Promosi Urban Sneaker Society Melalui Akun Instagram Dengan 

Memanfaatkan Tren Hypebeast Pada Generasi Milenial”. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:  

Bagaimana Strategi Promosi Urban Sneaker Society Melalui Akun Instagram 

Dengan Memanfaatkan Tren Hypebeast Pada Generasi Milenial. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi Urban 

Sneaker Society melalui akun instagram dengan memanfaatkan tren hypebeast pada 

generasi milenial. Strategi media sosial ini akan dilihat melalui sudut pandang 

komunikasi pemasaran terutama dalam konsep promosi. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi USS 

tentang strategi promosi Urban Sneaker Society melalui akun Instagram 

dengan memanfaatkan tren hypebeast pada generasi milenial. 

2. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian serupa di masa mendatang serta melihat bagaimana penerapan teori 

strategi promosi dalam komunikasi pemasaran pada media sosial khususnya 

Instagram. 

3. Manfaat sosial: penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai gaya hidup/tren hypebeast, selain itu dapat 
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memberikan infromasi kepada masyarakat mengenai bagaimana Instagram 

dapat menjadi media dalam memperkenalkan suatu gaya hidup/tren baru.  

 

1.6. Sistemika Penulisan 

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan 

penelitian ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian ini akan terdiri dari enam 

bab, yaitu bab pertama atau merupakan Pendahuluan. Bab ini akan membahas mulai 

dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini akan menjadi 

awal mula penggambaran penelitian ini akan mengarah pada topik pembahasan apa 

saja. 

Pada Bab kedua, akan dibahas mengenai Objek Penelitian. Peneliti akan 

membahas lebih mendalam mengenai informasi terkait dengan akun Instagram 

Urban Sneaker Society. Semua pembahasan bab ini hanya terkait mengenai objek 

yang akan diteliti saja.  

Pada Bab ketiga akan dibahas mengenai Tinjauan Pustaka atau yang menjadi 

landasan teori peneliti. Tidak hanya landasan teori namun akan dibahas pula konsep 

terkait sebagai acuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai topik yang diangkat. 

Adapun teori yang akan digunakan adalah teori komunikasi pemasaran. Semua teori 

yang digunakan ini berlandaskan akan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi. 

Pada Bab keempat akan dibahas Metodologi Penelitian. Bab ini akan 

menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, sumber 
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data, teknik pengumpulan data, unit analisis, keabsahan data, dan analisis data. 

Disini peneliti akan menjelaskan kriteria-kriteria acuan yang akan digunakan demi 

menjalankan penelitian ini.  

Pada Bab kelima akan dibahas Hasil dan Pembahasan. Bab ini akan dibagi 

menjadi dua sub-bab yaitu Hasil Penelitian, Interpretasi dan Argumentasi. Disini 

peneliti akan menjelaskan mengenai data yang telah terkumpul berdasarkan 

informan dan lalu mengaitkan pada teori dan konsep untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dibuat. 

Terakhir adalah Bab keenam dimana akan dibahas mengenai Kesimpulan dan 

Saran. Pada bab terakhir ini, peneliti akan menyimpulan hasil penelitian yang telah 

dilaksanan serta memberikan saran bagi pembaca yang berguna untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


