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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, teknologi memiliki peran sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dimana teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan. Kemajuan teknologi 

dan komunikasi di era globalisasi sekarang ini terus berkembang dengan pesat di 

masyarakat. Berdasarkan hasil survey Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

saat ini internet menjadi sumber referensi pertama guna mendapatkan informasi, 

berita, maupun hiburan. Media konvensional seperti koran, majalah dan lain 

sebagainya kini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Diketahui pula bahwa 

9 dari 10 pengguna internet memilih mencari informasi melalui media sosial 

(www.kominfo.go.id; dalam Anindya, 2017). 

Perkembangan internet merupakan fenomena di dalam dunia komunikasi. 

Internet adalah salah satu media baru yang membawa banyak perubahan-perubahan 

dalam proses penyebaran pesan bahkan juga perubahan di masyarakat (Nurudin, 

2012:21). 

Seperti juga yang diungkapkan oleh Caroline Shaffer Westerhof (2015) 

dalam bukunya Technologies, Social Media, and Society:  

Today, our cultural norms are coming to be defined by preferences 

and behaviours of the millennial generation, with a yet unnamed even 

more electronically connected, now teenage generation (iGeneration) 

nearing adulthood. I read a lot of social media statistics while 

preparing to write this essay. Here is my favorite: 83 percent of 

Americans millennials sleep with their cell phones every night. I can 

only imagine what the percentage must be for the generation that 

follows. Today’s teenagers are electronically connected. Ninety-four 

percent use Facebook, 88 percent text, 80 percent text every day. 

Almost half of them stream TV over the internet. A concept mostly 

foreign to baby boomers.  

http://www.kominfo.go.id/
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Berdasarkan konsep diatas, kita dapat merasakannya saat ini bahwa generasi 

millennial sudah menjadi generasi yang sangat terhubung dengan internet didalam 

kehidupannya, terlebih dalam penggunaan media sosial. 94 persen generasi 

millennial menggunakan jejaring sosial Facebook untuk mendapatkan informasi 

dan hiburan. 

Media sosial adalah media online untuk beinteraksi sosial. Media sosial 

menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog 

interaktif. Melalui media sosial, setiap orang dapat membuat, menyunting, bahkan 

mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. 

Menggunakan media sosial, dianggap lebih fleksibel, dan cakupannya lebih global, 

lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif (Nurudin, 2012: 34). 

Hal ini juga didukung oleh hasil survey yang dilakukan oleh CNN 

Indonesia, memasuki era globalisasi seperti saat ini, masyarakat menggunakan 

media internet khususnya media sosial guna mendapatkan informasi, hiburan, dan 

berkomunikasi dengan teman melalui situs jejaring sosial. Seperti dikutip dari 

cnnindonesia, 80 persen pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda 

dalam rentang usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Temuan itu didukung dengan 

diketahuinya profesi mahasiswa sebagai profesi yang paling banyak menggunakan 

internet dibandingkan sektor lain. Media sosial merajai konten internet sebagai 

yang paling sering diakses netizen. Tercatat 97,4 persen orang Indonesia mengakses 

akun media sosial ketika mengunakan internet (Sugiharto, 2016). 

Media sosial yang sedang digemari oleh kaum muda saat ini ialah Instagram 

dan Youtube. Melalui kedua media sosial tersebut, masyarakat dapat dengan mudah 

mencari informasi ataupun hiburan sesuai dengan konten apa yang mereka 
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inginkan. Youtube merupakan situs web berbagi video yang didirikan pada Februari 

2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan 

Jawed Karim. Situs ini memungkinkan penggunanya mengunggah, menonton, dan 

berbagi video secara gratis (Budiman, 2017). Sedangkan jejaring sosial Instagram 

adalah aplikasi yang dapat untuk berbagi foto dan video. Dengan dapatnya 

masyarakat mengakses media sosial dengan mudah, terdapat dampak pada 

perubahan sosial di masyarakat, dimana banyak masyarakat menjadikan apa 

mereka lihat melalui jejaring sosial dianggap menjadi patokan dalam berfikir. 

Seperti contohnya, perubahan sosial dalam memaknai perempuan cantik secara 

fisik sekarang ini.  

Mitos tentang kecantikan selalu berubah seiring dengan perkembangan 

zaman. Beberapa pihak mengatakan bahwa kecantikan merupakan hal yang relatif 

bagi setiap orang, tetapi pada kenyataannya secara sadar ataupun tidak, ada banyak 

pihak yang mencoba menciptakan definisi cantik, seperti media massa, pemerintah, 

produsen alat-alat kecantikan, dan sebagainya. Cantik adalah kata yang lebih 

mengacu pada sifat fisikal, yang mana kecantikan merupakan sebuah ornamen. 

(Melliana, 2006; dalam Anindya, 2017). Berdasarkan hal ini, yang utama bagi 

seorang perempuan adalah cantik secara fisik seperti standarisasi cantik secara fisik 

yang telah dikonstruksi oleh media. Sehingga kecantikan perempuan secara fisik 

lebih diutamakan ketimbang kecantikan dari dalam diri seorang perempuan seperti, 

kepribadian, cara berpikir, cara berbicara, sikap, intelektualitas, dan lain 

sebagainya. 

Seperti yang dikatakan oleh Naomi Wolf (2004) dalam bukunya The Beauty 

Myth: sosok perempuan cantik diidealkan dengan tubuh yang kurus, tinggi, 
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memiliki kulit yang putih, dengan wajah yang mulus tanpa ada noda dan tirus. Hal 

ini juga menjadi sosok perempuan cantik di Indonesia. Hal ini dibangun dari 

persepsi cantik melalui media. Namun seiring berkembangnya zaman standar-

standar dari definisi cantik pada perempuan juga berubah, seperti sekarang ini, 

perempuan-perempuan Indonesia mulai bangga dengan kulit sawo matangnya atau 

yang sekarang populer disebut “tanned skin”, dan bentuk badan yang kurus lurus 

dianggap lebih menarik ketimbang memiliki berat badan yang ideal. 

Standarisasi cantik ideal yang terus-menerus dibentuk dan ditanamkan serta 

disosialisasikan melalui media perlahan tapi pasti inilah yang telah mengubah 

standar mengenai kecantikan perempuan yang mengendap dalam kesadaran kita. 

Standar inilah yang kemudian mendorong perempuan ke perburuan kecantikan 

yang tanpa akhir dalam pencarian kepuasan. Hal inilah yang dapat mengakibatkan 

pada ketersiksaan batin seorang perempuan, terutama kalau mereka tidak berhasil 

memenuhi standar ukuran tubuh ideal, standar wajah ideal, standar kecantikan 

ideal, dan standar kepribadian ideal sebagaimana yang dikonstruksi dan 

diinjeksikan oleh dan lewat media. Media mengkonstruksi kriteria-kriteria ideal 

mengenai tubuh, cantik, penampilan diri dan kepribadian yang berkiblat pada 

ideologi pasar kapitalisme (Ibrahim, 2004; dalam Anindya, 2017). 

Salah satu fenomena yang menarik sekarang ini adalah cantik yang dibentuk 

oleh media yaitu cantik seperti para model pada brand ternama Amerika yaitu 

Victoria’s Secret. Berdasarkan terpaan dari media mengenai Victoria’s Secret, 

standarisasi cantik seseorang adalah harus memiliki tubuh yang kurus, seperti, para 

model pada produk Victoria’s Secret. Victoria’s Secret adalah brand ritel Amerika 

terbesar untuk lingerie yang didirikan oleh Roy Raymond pada tahun 1977. 
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Perusahaan ini menjual pakaian wanita serta pakaian dalam wanita, lingerie, 

parfume, sport wear, dan beauty products. Di Indonesia sendiri sudah banyak 

outlet-outlet Victoria’s Secret yang tersebar di mall di kota-kota besar dan dapat 

diorder online melalui website resmi di www.victoriassecret.com.  

Victoria’s Secret menggunakan media sosial untuk memperkenalkan serta 

meng-update produk-produk terbarunya, dan supaya lebih dekat dengan khalayak. 

Sosial media yang mereka gunakan yaitu Instagram, Twitter, dan Youtube. Akun 

sosial media Instagram Victoria’s Secret @victoriassecret yang kini telah memiliki 

followers sebanyak 58.5 juta (per tanggal 19 des 2017) dengan jumlah likes rata-

rata lebih dari 50 ribu likes dan lebih dari 200 komentar di setiap unggahannya. Di 

akun twitter @VictoriasSecret sudah diikuti oleh 11.5 juta followers (per tanggal 

25 jan 2018) dan di akun Youtube sendiri Victoria’s Secret sudah memiliki 

subscribers sebanyak 1.4 juta (per tanggal 19 des 2017) dengan rata-rata viewers 

lebih dari 100 ribu kali ditonton di setiap video-videonya.  

Selain itu, Victoria’s Secret juga memiliki acara tahunan yang sangat 

populer yaitu Victoria’s Secret Fashion Show sejak tahun 1995 yang bertujuan 

untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk mereka. Yang paling 

ditunggu-tunggu dalam setiap fashion show-nya adalah model siapa yang 

membawakan Fantasy Bra yang bernilai fantastis. Pagelaran Victoria’s Secret 

Fashion Show pada tahun 1990an diadakan bertepatan dengan hari Valentine yang 

bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk untuk 

Valentine holiday season, namun memasuki tahun 2001 Victoria’s Secret Fashion 

Show diadakan setiap akhir tahun, di bulan November menjelang Christmas holiday 

season. Khalayak dapat menyaksikan Victoria’s Secret Fashion Show secara online 

http://www.victoriassecret.com/
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melalui jejaring media sosial Youtube setelah pagelaran akbar ini tayang di channel 

televisi yang bekerja sama yaitu CBS dan Fox Life.  

Victoria’s Secret Fashion Show diadakan diberbagai negara yang berbeda-

beda diseluruh dunia pada tiap tahunnya, seperti Miami, Los Angeles, Cannes, 

Paris, dan London. Victoria’s Secret Fashion Show pertama kali diadakan di Plaza 

Hotel, New York City, dan pagelaran tahun 2017 lalu diadakan di Mercedes Benz 

Arena di Shanghai, China yang mana ini pertama kalinya Victoria’s Secret Fashion 

Show bertempat di benua Asia. Pagelaran akbar Victoria’s Secret Fashion Show 

juga selalu menampilkan special perform dari musisi-musisi besar dunia seperti 

yang pernah berkolaborasi, yakni Bruno Mars, Maroon 5, Taylor Swift, dan masih 

banyak lagi. Pagelaran ini juga dihadiri oleh selebriti-selebriti ternama dunia dan 

desainer-desainer terkemuka dunia untuk melihat model-model yang memiliki 

paras cantik dan bertubuh indah.  

Ada sebutan bagi model Victoria’s Secret yaitu Victoria’s Secret Angels. 

Victoria’s Secret Angels adalah model Victoria’s Secret yang sudah terikat kontrak 

dengan pihak Victoria’s Secret Angels. Pihak Victoria’s Secret sendiri tidak 

sembarangan dalam memilih model untuk memakai produk-produknya. Ada 

standarisasi tertentu dan ada casting setiap tahunnya untuk menjadi model 

Victoria’s Secret yang nantinya akan melakukan run away di Victoria’s Secret 

Fashion Show, seperti tinggi badan minimal antara 172-182cm dengan berat badan 

maksimal 60 kg (diprioritaskan yang bertubuh kurus lurus), berusia antara 18-30 

tahun, serta memiliki kesehatan jasmani dan rohani.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Miami
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/London
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Menariknya dari Victoria’s Secret pada dasarnya bukan sebuah agency 

model, namun banyak model yang berasal dari agency-agency model terbaik dunia 

seperti STORM Model Management London yang bekerja sama dengan Asia’s Next 

Top Model dan setara IMG dan NEXT Model Management New York yang bekerja 

sama dengan America’s Next Top Model mengikuti casting untuk dapat run away 

pada ajang akbar Victoria’s Secret Fashion Show.  

Menarik adalah Victoria’s Secret Angels dan model yang pernah bekerja 

sama dengan pihak Victoria’s Secret lebih menjadi idola khalayak daripada produk 

yang dijualnya. Memiliki bentuk badan seperti Victoria’s Secret Angels dan model 

merupakan cita-cita dan mimpi bagi semua model di dunia atau bahkan impian 

semua wanita yang sekarang ini yang diistilahkan sebagai “body goals”.  

Karena adanya terpaan dari media terkait model-model Victoria’s Secret, 

banyak masyarakat saat ini yang menjadikan Victoria’s Secret Angels sebagai role 

model mereka sebagai standarisasi cantik. Banyak perempuan-perempuan tegila-

gila dan terobsesi ingin kurus dan memiliki tubuh seperti Victoria’s Secret Angels. 

Banyak perempuan-perempuan melakukan berbagai macam cara karena terobsesi 

kurus, seperti diet ketat ala Victoria’s Secret Angels, olahraga ala Victoria’s Secret 

Angel yang berlebihan, bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang mengkonsumsi 

obat pelangsing agar mendapatkan tubuh yang kurus seperti idolanya. Namun ada 

sisi positif dari standarisasi cantik yang dikonstruksikan oleh Victoria’s Secret, 

yaitu sekarang ini perempuan-perempuan yang memiliki kulit tubuh kecoklatan 

semakin bangga tanpa harus merasa insecure dan berusaha mengubah warna 

kulitnya menjadi putih dan perempuan-perempuan yang memiliki freckles di 

wajahnya, mereka lebih percaya diri menunjukkan freckles yang mereka miliki 
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tanpa harus meng-cover-nya dengan makeup bahkan sekarang ini ada make-up 

tutorial khusus cara membuat fake freckeles yang sedang popular ditahun ini. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

standarisasi cantik yang dibentuk oleh Victoria’s Secret melalui media sosial yang 

dapat meng-influence komunikan sehingga Victoria’s Secret Angels dijadikan role 

model bagi para perempuan-perempuan untuk mencapai suatu standarisasi cantik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu apa makna Victoria’s Secret pada 

akun Instagram dan Youtube Victoria’s Secret dalam konteks kecantikan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa makna Victoria’s 

Secret pada akun Instagram dan Youtube Victoria’s Secret dalam konteks 

kecantikan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan diharapkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk memberi pengetahuan 

akademis khusus pada bidang komunikasi dan pengembangan 

teoritis untuk penelitian teks media khususnya semiotika. 

2. Memberi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan 

mengulas tentang konstruksi kecantikan yang dibangun oleh 

media khususnya media sosial Instagram dan Youtube. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai referensi mengenai representasi standarisasi 

cantik melalui media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

membantu meningkatkan kepekaan terhadap simbol-simbol sebagai 

representasi sebuah standarisasi kecantikan. 

 


