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Motto: 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
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sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 216) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penampilan adalah hal yang menjadi perhatian bagi perempuan, kepandaian 

memadu padan pakaian membuat perempuan terlihat modis. Ditambah dengan kulit 

yang sehat serta tampilan make up cocok sebagai penunjang kepercayaan diri seorang 

perempuan. Kecantikan dan daya tarik fisik sangat penting untuk memperoleh 

dukungan sosial, popularitas, pemilihan teman hidup dan karier (Murasmuthia, dkk. 

2013). Tak hanya perempuan berkarir, ibu rumah tangga, dan mahasiswi kini pun 

memperhatikan penampilannya. Perempuan yang tumbuh menjadi perempuan dewasa 

biasanya mulai memperhatikan penampilan dan postur badannya dengan melakukan 

diet agar terlihat menarik dan tetap ideal. Selain memperhatikan postur badan, tentang 

penampilan wajah pun juga menjadi perhatian yang cukup besar bagi seorang 

perempuan terutama bagi Komunitas Hijabers Palembang dalam melakukan pencarian 

informasi untuk memenuhi kebutuhan penampilan dan kecantikan.  

Perempuan yang sudah tumbuh dewasa dan pubertas biasanya mengalamai beberapa 

perubahan berupa permasalahan kulit seperti dehidrasi, jerawat, wajah berminyak, 

kering, dan bisa berdampak pada keriput. Kondisi kulit ini juga menunjukkan usia 

seseorang, biasanya usia yang semakin menua kulit akan semakin kering yang akan 

menyebabkan keriput, oleh sebab itu perempuan akan melakukan cara-cara untuk 

merawat dirinya tetap terlihat muda dan memiliki kulit yang sehat. Kini perempuan 

berhijab pun juga telah sadar untuk memperhatikan penampilan walaupun kepada 

hingga ujung kakinya tertutup. Kesehatan kulit juga diperhatikan sebagai penunjang 

kenyamanan dan kepercayaan diri untuk tetap dapat melakukan aktivitas dengan leluasa 

tanpa hambatana dan permasalahan. Penting bagi semua perempuan mengedukasi 

dirinya dalam hal kecantikan atau perawatan diri bahwa tidak hanya sekedar 

penampilan tetapi juga memperhatikan kecantikan kulit juga berperan penting hingga 

jangka panjang.  
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Beragam media yang digunakan untuk mengedukasi diri perempuan. Karena tak 

hanya tentang menggunakan dandanan perempuan juga harus memperhatikan diri 

mengenai kesehatan kulit. Kulit merupakan organ terluar juga bagian tubuh yang paling 

tipis yang dimiliki oleh manusia. Salah satu media yang dapat digunakan oleh 

perempuan  untuk mengedukasi ialah media online. Media online atau internet 

merupakan bagian dari teknologi mutakhir digunakan saat ini oleh masyarakat urban 

karena kemudahan nya untuk diakses dimana saja dan kapan saja dengan perangkat 

teknologi tanpa kabel. Teknologi berkembang pesat, hampir semua lapisan masyarakat 

menggunakan teknologi ini untuk melakukan aktivitas nya seperti berkomunikasi, 

mencari hiburan, melakukan promosi, hingga mencari informasi menggunakan 

teknolohi internet.  

Internet telah menyebabkan munculnya produk media baru dan persaingan baru 

dalam bisnis media (Biagi, 2010:231). Semakin berkembang teknologi, berkembang 

pula media yang ada. Masyarakat sekarang cerdas dalam mengolah teknologi yang 

semakin canggij, dalam mengolah informasi tentang dunia saat ini. Menurut Biagi 

(2010:5) sepanjang hari, rata-rata setiap orang menghabiskan waktu lebih banyak 

dengan media. Survei yang dilakukan bahwa dari total 1440 menit dalam sehari, 

sebanyak 590 menit orang-orang menggunakan media, sedangkan sebanyak 375 menit 

orang-orang bebas dari media misalnya melakukan olahraga. Seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Aktivitas dalam sehari 

kegiatan Lama  

Menggunakan media 590 menit 41% 

Bebas dari media 375 menit 26% 

Beristirahat 475 menit 33% 

Sumber: diolah oleh penulis merujuk pada buku Media Impact, Biagi (2010:5) 

 

Dalam tabel 1.1 orang-orang menggunakan media seperti; beraktivias dengan 

telepon genggam, menonton televisi, mendengar radio, berselancara di internet, 

sedangkan bebas dari media; berolahraga. Penggunaan media saat ini perkembangannya 
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sangat pesat sehingga membuat orang-orang bergantung pada media, contohnya ketika 

terbangun dari tidur, salah satu benda yang dicari ialah telepon genggam sekedar untuk 

melihat jam atau memeriksa pesan masuk. Teknologi baru yang memberikan 

kemudahan akses ke media massa apapun hampir setiap hari.  

Teknologi yang semakin mudah diakses, siapa saja bisa melihat dunia dari sebuah 

genggaman tangan, terutama pada pengguna telepon pintar maupun komputer yang 

dapat tersambung dengan internet tanpa adanya kabel, memudahkan para pengguna 

dapat melakukan pencarian informasi seperti informasi mengenai berita terbaru, cara 

membuat seuatu, hingga informasi mengenai kecantikan perempuan. Pencarian 

informasi pun beragam dilakukan oleh penggunaya melalui beberapa media online 

seperti pada artikel di blog hingga youtube. 

Youtube adalah sebuah situs berbagi dimana pengguna dapat mengunggah, 

menonton, serta berbagi tautan klip video secara gratis. Youtube ini sendiri menduduki 

sebagai situs website video peringkat kedua search engine terbesar. Youtube mulai 

digandrungi dalam waktu 5 tahun terakhir ini memiliki video yang beragam mulai 

tayangan mengenai informasi, hiburan, hingga pendidikan. Telah menjadi fenomena 

mendunia yang merupakan media sosial berbagi video berfungsi sebagai sarana untuk 

menonton serta mengunggah video secara online dengan gratis. Kini laman youtube 

ramai digunakan sebagai media mengekspresikan diri seperti merekam diri sendiri atau 

sedang melakukan sesuatu, biasanya perempuan melakukan hal-hal kecantikan yang 

direkam di kamera lalu dibagikan ke akun youtube nya sehingga dapat membagikan 

mengenai informasi kepada penonton mengenai kecantikan. Perempuan akan 

menggunakan beberapa sumber untuk menguatkan informasi yang akan digunakan 

untuk mendukung kecantikan mereka, salah satu nya ialah saluran youtube Female 

Daily Network, merupakan saluran yang terdapat di youtube dimana pengguna nya 

dapat menonton hingga mengunduh video yang diunggah oleh saluran Female Daily 

Network itu sendiri. FDN sebutan untuk menyingkat Female Daily Network ialah 

saluran khusus membahas mengenai kebutuhan perempuan yaitu kecantikan, dandanan 

atau riasan wajah dan perawatan kulit.   
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1. Youtube Female Daily Network memiliki informasi tentang produk riasan 

wajah untuk menunjang kecantikan anggota Komunitas Hijabers Palembang 

Komunitas Hijabers Palembang merupakan salah satu komunitas yang aktif melakukan 

dan mengikuti berbagai acara di kota Palembang, memungkinkan para anggota 

komunitas Hijabers Palembang bertemu serta berinteraksi dengan orang lain di dalam 

kesempatan acara tersebut. Berpenampilan menarik para anggota komunitas dapat 

mendukung kenyamanan serta kepercayaan diri terhadap orang lain. Penunjang 

penampilan tak hanya cara berpakaian yang sopan menutupi aurat sesuai dengan kaidah 

Islam, tetapi juga dengan  penampilan wajah yang dapat mendukung penampilan 

tersebut semakin menarik seperti menggunakan riasan wajah atau make up. Untuk 

melakukan riasan wajah dibutuhkan kepandaian dalam merias, youtube saluran Female 

Daily Network memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan 

tersebut dengan mengunggah video mengenai tutorial riasan wajah atau make up. 

Beragam video di unggah ke laman youtube seperti tutorial berias wajah menggunakan 

produk riasan lokal Indonesia, hingga menggunakan produk halal.  

Selain melakukan video tutorial youtube saluran Female Daily Network juga 

mengunggah tayangan mengenai ulasan produk kecantikan seperti lipstik yang dibahas 

pada satu video khusus “FD Swatch Sister” yakni ulasan mengenai produk lipstik 

kemudian dicontohkan ke masing-masing bibir pemandu acara yang memiliki warna 

kulit yang berbeda untuk dijadikan bayanagan oleh para penonton diwakilkan dari 

warna kulit para pemandu acara atau host. Atau terdapat video lain yang membahas 

khusus mengenai produk kecantikan baru dipasaran yang dinamakan segmen “New Kit 

On The Block” dibawakan oleh dua orang pemandu. Didalam video, produk kosmetik 

diulas dengan singkat berdasarkan kesan hingga pengalaman pertama menggunakan 

produk tersebut. 
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2. Youtube Female Daily Network memiliki tayangan khusus membahas mengenai 

perawatan kulit yang sering di akses oleh anggota Komunitas Hijabers Palembang  

Selain membahas mengenai produk kecantikan, saluran youtube Female Daily Network 

juga menyediakan informasi khusus mengenai perawatan kulit baik wajah maupun 

tubuh. Informasi khusus ini pun di buat ke dalam segmen khusus yang di beri judul 

“Skincare 101” yaitu membahas seputar rekomendasi produk untuk permasalahan kulit. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnyabahwa kuit merupakan organ terluar dan yang 

yang paling tipis yang dimiliki oleh manusia. Karena organ yang luar memungkinkan 

debu, asap polusi udara, hingga paparan sinar matahari menyentuh langsung kepada 

kulit terutama wajah bisa saja mengalami permasalahan tertentu tertentu misalnya kulit 

wajah menjadi kusam dan menggelap, berminyak, tumbuh jerawat hingga kulit menjadi 

dehidrasi. Manusia khususnya para perempuan yang sedang mengalami keluhan pada 

kulit terutama kulit wajah melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan yang 

dikeluhkan misalnya mengoleskan ke permukaan kulit menggunakan gel lidah buaya 

untuk meredakan kulit akibat terbakar sinar matahari atau menggunakan krim tabir 

surya sebelum melakukan aktivitas diluar ruangan. Sedangkan untuk mengatasi 

beberapa permasalahan kulit yang lain, harus sesuai dengan permasalahan dan serasi 

dengan kondisi kulit saat itu. Maka dari itu dibutuhkan sebuah edukasi diri untuk 

membantu mengatasi permasalahan kulit yang sedang dialami. Terutama bagi seorang 

perempuan akan melakukan banyak hal hingga kulit yang bermasalah kembali menjadi 

normal yang diinginkan tanpa keluhan lain. Untuk melakukan hal-hal hingga keluhan 

tersebut dapat diatasi, perlu untuk mengedukasi diri melalui tayangan yang tersedia di 

saluran FDN ini sendiri yaitu pembahasan mengenai perawatan kulit (skincare). FDN 

memiliki segmen khusus untuk membahas mengenai seputar perawatan kulit yaitu 

“Skincare 101”, membahas mengenai rekomendasi produk yang serasi serta membahas 

mengenai komposisi atau zat pendukung suatu produk untuk mengatasi permasalahan 

kulit. Pemandu acara atau dijuluki dengan sebutan host menyebutkan komposisi 

tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang mudah dipahami sehingga para penonton 

dapat dengan mudah menghafal beberapa istilah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal 
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ini pun menjadi suatu pengetahuan baru serta membantu Komunitas Hijabers 

Palembang dapat dengan mudah melakukan hal yang sama untuk merawat kulit dengan 

sendiri tanpa pergi ke dokter kecantikan.  

 Sang host juga menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, para 

host menggunakan gestur tubuh yang bersahabat kepada penonton seolah berbicara 

dengan orang terdekat sehingga pembahasan yang dilakukan dibawakan yang santai 

seperti sedang berbincang bersama teman. Host mengedukasi dengan menggunakan 

kata istilah mengenai kecantikan kemudian diterangkan kembali menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami oleh orang awam. Host sendiri adalah sebutan untuk orang-orang 

yang memandu atau membawakan sebuah acara, penyiar tidak bersentuhan langsung 

dengan pendengar atau penontonnya.  

Gambar  1. Cuplikan Tayangan “Skincare 101” 

 
  Sumber: gambar tangkap video “Skincare Pemula untuk Remaja” 

 

Seperti pada gambar di atas yang menunjukkan gambar tangkap salah satu tayangan 

skincare 101 yang juga menjadi favorit penonton dengan 457 ribu lebih kali ditonton. 

Angka ini juga menunjukkan angka penonton terbesar yang dimiliki oleh segmen 

skincare 101 itu sendiri. Video yang berjudul “Skincare Pemula untuk Remaja” Affi 

Assegaf, seorang pemandu dalam tayangan ini yang juga disebut oleh host, perempuan 

menjelaskan mengenai hal yang paling mendasar kepada seorang perempuan khususnya 

remaja tentang urutan perawatan seperti dimulai dari membersihkan wajah 

menggunakan pembersihan ganda pada wajah, toning untuk menyegarkan wajah, 

pelembab, lalu perlindungan wajah dari sinar matahari sesuai dengan urutan yang Affi 

sebutkan.  
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 Affi juga menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya seorang pemula 

melakukan perawatan kulit serta menunjukkan produk yang akan di rekomendasikan 

juga disertai dengan bahan-bahan didukung dengan disisipkan tulisan mengenai sesuatu 

yang sedang dijelaskan oleh Affi Assegaf untuk membuat penonton dapat menghafal 

istilah-istilah yang disebutkan. 

 

3. Jumlah Viewers Saluran Youtube Female Daily Network memiliki jumlah rata-

rata sebanyak 400 ribu 

Saluran Female Daily Network menghasilkan tayangan yang sangat bermanfaat bagi 

penontonnya, saluran yang memiliki 5 segmen unggulan ini memiliki rata-rata 400 ribu 

viewers atau penonton. Hal ini yang juga dapat mendukung para penonton untuk ikut 

serta melihat tayangan yang dibagikan oleh saluran Female Daily Network karena 

memiliki jumlah pelanggan maupun penonton yang terbilang banyak dan terpercaya. 

Selain saluran youtube Female Daily Network terdapat saluran lain yang berisi 

mengenai informasi kecantikan seperti saluran youtube SKWAD Beauty menyajikan 

informasi mengenai kecantikan seperti make up, tips dan tutorial membuat makeup 

sendiri dengan bahan-bahan yang mudah dicari, hingga pembahasan mengenai skincare 

memiliki jumlah subscriber sebanyak 82 ribu lebih, selain membahas seputar 

kecantikan SKWAD ini sendiri memiliki sister site atau saluran lain khusus untuk 

membahas seputar olahraga yaitu fitness. Sociolla Beauty Journal yaitu saluran youtube 

yang juga menyajikan informasi mengenai beragam informasi kecantikan seperti 

membahas mengenai produk kecantikan, perawatan kulit, hingga tips dan trik memiliki 

11 ribu jumlah subscriber, dan Fimela TV ialah saluran yang menyajikan informasi 

umum mengenai fashion hingga kecantikan saat ini memiliki sebanyak 23 ribu 

pengguna yang menjadi subscriber. Saluran youtube  Female Daily Network merupakan 

salah satu saluran kecantikan yang dimiliki oleh Indonesia. Saluran Female Daily 

Network kini memiliki 282 ribu subscriber sebutan bagi pengguna yang berlangganan 

pada saluran Female Daily Network dan akan selalu mengalami peningkatan.  
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Youtube saluran Female Daily Network dikatakan sebagai saluran youtube yang 

menempati posisi pertama yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak diantara ketiga 

saluran youtube kecantikan yang sudah disebutkan sebelumnya. Female Daily 

menyajikan informasi yang lengkap mengenai kecantikan seperti ulasan mengenai 

produk kecantikan, membahas mengenai perawatan kulit, hingga tips dan trik yang 

dapat membantu penonton untuk melakukan hal yang sama dengan mudah dirumah. 

Hingga saat ini segmen yang menjadi favorit para penontonnya ialah segmen “Skincare 

101” yang diunggah setiap Minggu disaluran nya diikuti oleh tayangan hiburan dari 

segmen “Beauty Challenge” yang biasanya dibawakan oleh kolaborasi host yang 

dijuluki “FD Babes” sebutan bagi semua perempuan yang bertugas menjadi pemandu 

acara serta “FD Dudes” yaitu sebutan bagi para laki-laki yang juga memandu tayangan 

di saluran youtube Female Daily Network. Kehadiran kolaborasi antar “FD Babes” dan 

“FD Dudes” menjadi segmen hiburan favorit bagi para penonton nya karena tingkah 

para host yang lucu dilengkapi dengan editan-editan tambahan yang semakin menghibur 

penontonnya. Host merupakan sebutan bagi pemandu acara di tayangan saluran youtube 

Female Daily Network. 

Female Daily membagikan informasi mengenai kecantikan dengan menuliskan 

beberapa ulasan di artikel website FemaleDaily.com juga menyediakan halaman ulasan 

di aplikasi khusus “Female Daily Mobile”. Penjelasan mengenai sesuatu yang diberikan 

oleh tim Female Daily dilakukan berdasarkan hasil olah data seperti pencarian produk, 

dan percobaan pada produk hingga tulisan dibuat berdasarkan hasil temuan yang sudah 

dilakukan sebelumnya sehingga dapat memberikan informasi yang jujur berdasarkan 

pengalaman yang dialami. Selain itu, untuk memperkuat informasi yang akan di unggah 

pada artikel tim Female Daily juga melakukan diskusi dengan beberapa ahli dan orang-

orang yang berpengalaman hingga melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya.  

 Female Daily kini menjadi sumber yang terpercaya dalam membagikan 

informasi kepada khalayak terutama perempuan. Ulasan yang dilakukan di saluran 

youtube pun disertakan dengan demo dihadapan kamera agar penonton dapat 
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memahami informasi yang dibagikan. Maka dari itu para perempuan dapat dengan 

mudah mengedukasi diri dengan mengakses saluran youtube Female Daily Network 

karena bersifat fleksibel yaitu dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.  

Pernyataan yang disebutkan ialah alasan yang digunakan para informan yaitu 

anggota Komunitas Hijabers Palembang dalam memilih media informasi kecantikan 

nya pada saluran youtube Female Daily Network. Para perempuan berhijab yang 

menutup aurat nya juga penting memperhatikan kecantikan dan kesehatan kulit. Saluran 

youtube Female Daily Network memiliki informasi kecantikan yang dibutuhkan oleh 

informan dengan harapan tayangan yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan informasi 

kecantikan yang sesuai dengan informan, anggota Komunitas Hijabers Palembang .  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut, yaitu: Bagaimana penggunaan youtube channel Female Daily 

Network sebagai media informasi kecantikan perempuan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan youtube channel Female Daily Network pada Member Website 

Female Daily di Komunitas Hijabers Palembang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu 

komunikasi terutama mengenai penggunaan media online dalam menambah wawasan 

ilmu  

 1.4.2.  Manfaat Praktis 

Secara Praktis, dalam penggunaan youtube channel Female Daily Network maka 

hasil penelitian ini memberikan ilmu mengenai cara yang bijak dalam menggunakan 

media online untuk menambah wawasan serta dapat membuat keputusan dalam 

mempertimbangkan suatu pilihan. 
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