
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pada era globalisasi yang semakin modern saat ini, gadget dan 

internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan 

dunia maya hingga mencari informasi yang mereka butuhkan. Hal ini yang 

menjadikan internet adalah media yang cocok untuk berbagai keperluan dan 

berbagai tujuan, salah satunya adalah sebagai sarana mempromosikan suatu 

jasa untuk dikenalkan pada khalayak umum. Tujuan dari kerja praktik ini 

adalah merancang video promosi Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic 

melalui media social. 

Banyak yang salah mempersepsikan tentang pengetian anti-aging 

atau anti penuaan dini. Anti-aging bukan hanya bicara tentang kecantikan 

wajah. Beberapa kalangan masih beranggapan jika anti-aging adalah metode 

atau produk perawatan kulit agar tetap awet muda. Memang, pada saat ini 

seperti itulah realitanya. Anti-aging adalah ilmu kedokteran yang 

mempelajari proses – proses penuaan, dan kemudian melakukan berbagai 

terobosan bagaimana agar penuaan itu dapat dicegah. 

Menurut Erik Tapan (2014) Anti aging Medicine (AAM) atau Ilmu 

Kedokteran Anti Penuaan adalah disiplin ilmu yang secara sederhana 

memfokuskan pada bagaimana cara seseorang bias hidup sehat dan 

berkualitas meskipun usia KTP sudah beranjak tua. KTP disini dijelaskan 

karena dalam anti AAM, para ahli menciptakan suatu alat ukur untuk 
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mengevaluasi metode yang mereka gunakan, yaitu disebut usia biologis atau 

sel. Jika usia pada KTP akan terus bertambah setiap tahunnya sesuai yang 

tercantum pada KTP, maka umur biologis atau sel seseorang bias terus tetap 

bahkan bisa mundur. AAM kini berubah menjadi metode kecantikan, hal ini 

dikarenakan Aesthetic Medicine (AM) atau dokter kecantikan adalah bagian 

dari AAM itu sendiri karena untuk menjadi cantik, perlu memperhatikan 

kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk kulit. 

 Proses penuaan adalah suatu proses alamiah yang akan dialami 

oleh setiap manusia, dan dulu diaangap tidak ada yang dapat dilakukan 

untuk mencegah atau menghentikan proses tersebut. Namun dari penelitian 

beberapa belas tahun terakhir ternyata penuaan dapat dicegah, diperlambat 

bahkan dapat dibalikkan. (Djuanda, 2003; Setiati, 2003).  Menurut tinjauan 

pustaka Schneider dan Reed, proses menua dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 1. Olahraga yang teratur, 2. Diet mengandung anti oksidan, 3. 

Asupan trace mineral, 4. Aspirin dan 5. Asupan asam lemak omega 3.  

Sampai saat ini pengetahuan dan teknologi masih ditantang untuk 

menerangkan proses dan sebab – sebab orang menjadi tua dan bagaimana 

memperlambat prosesnya. Banyak teori yang menjelaskan proses meua, 

namun belum ada teori yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. 

Proses menua merupakan suatu hal yang alamiah yang dapat terjadi 

pada seluruh organ tubuh termasuk kulit. Saat mulai terjadi proses tersebut, 

proses yang terjadi setiap orang berbeda. Penipisan lapisan ozon 

mengakibatkan peningkatan radiasi ultraviolet, sehingga dapat mempercepat 
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terjadinya photoaging, yaitu proses menua pada kulit yang terus – menerus 

terpapar sinar matahari (Aryani, 2000 ; Djauzi, 2001). 

Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic adalah salah satu clinic 

kecantikan yang berada di Surabaya, tepatnya di Ruko Plaza Graha Family 

Blok D No.8 Surabaya. Diandra sendiri memiliki konsep yaitu 

menggabungkan terapi untuk mengembalikan keremajaan kulit. Kosep ini 

diterapkan Diandra untuk mengoptimalkan peremajaan sel tubuh pasien dan 

menggabungkan prosedur estetik berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. 

Dengan demikian konsep diandra ini dapat meyakinkan pasien untuk tetap 

muda dari waktu ke waktu. 

Pada dasarnya kecantikan adalah sebuah anugrah yang dimiliki oleh 

setiap wanita dan menjadi hal penting yang menjadikan pusat perhatian pada 

umumnya. Kecantikan adalah total, mencakup ukuran- ukuran tubuh (fisik), 

dan mental atau kepribadian (inner beauty) dengan ukuran standar pula, 

sehingga secara keseluruhan melahirkan kecantikan sejati menurut Ashad 

Kusuma Djaya, (2007). 

Perkembangan zaman mempengaruhi semua aspek kehidupan. 

Bukan hanya sektor pembangunan, salah satu sektor yang berkembang  pesat 

adalah sektor bisnis yang berbasis kesehatan. Sektor bisnis berbasis 

kesehatan lebih diminati saat ini mengingat semakin berkembangnya 

teknologi kesehatan dengan peralatan yang praktis dan modern. Hal ini juga 

diperkuat karena keinginan setiap wanita di dunia yang ingin tampil cantik 

dan sempurna. Dan untuk mewujudkan hal itu beberapa dari wanita rela 
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melakukan apapun termasuk mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk 

membeli produk kecantikan hingga melakukan perawatan dengan teknologi 

yang canggih. Karena pada kenyataannya untuk mewujudkan semua hal itu 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun hal itu detepis oleh sebagian 

wanita karena keinginan wanita yang kuat untuk tampil cantik, terawat dan 

sempurna merupakan kebutuhan lahiriah seorang wanita. 

Kenyataan ini juga yang memberikan ide untuk melakukan promosi 

melalui media sosial. Sebelum adanya teknologi dan telekomunikasi dalam 

dunia usaha, perusahaan besar maupun perusahaan kecil menengah 

memasarkan produknya melalui pemasaran konvensional. Pemasaran 

konvensional (pemasaran langsung) adalah transaksi antara penjual dan 

pembeli atau distributor, langsung beratatap muka dengan konsumen 

maupun calon konsumen (Basir, S dan Rekan, 2011). Kelemahan dari 

pemasaran ini adalah biaya yang tinggi namun target pasar yang tidak 

meluas. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan telekomunikasi yang 

mendukung perkembangan internet. Dengan internet semua orang  tidak 

mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang mereka butuhkan untuk 

menunjang aktivitas mereka, termasuk dalam menunjang informasi bisnis. 

Internet menjadi salah satu alasan dunia pemasaran dan bisnis berkembang 

menjadi market online, yang merupakan proses pemasaran melalui internet 

yang banyak digunakan perusahan kecil hingga perusahaan besar, 

berpromosi untuk jasa hingga menjual produk online mereka. Kehadiran 
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market online memudahkan kita dalam berbelanja karena kita tidak perlu 

lagi pergi langsung kesana – kesini untuk mencari dan membeli suatu 

barang, hanya dengan sebuah gadget dan jaringan internet kita sudah bisa 

melakukan transaksi membeli suatu barang hingga membeli jasa.  

 Marketing online merupakan pemasaran tidak langsung dengan 

bantuan internet untuk mencapai target pasar yang sangat luas. Saat ini 

semua usaha merambah promosi dengan memanfaatkan media social selain 

menggunakan promosi konvensional. Pemasaran yang menggunakan media 

sosial menciptakan nilai merek. Sehingga secara tidak langsung mereka 

sudah memiliki keunggulan melalui program promosi kreatif serta telah 

berhasil mengembangkan usahanya di tengah ketatnya persaingan industry 

saat ini. Begitu banyak media sosial yang  dimanfaatkan sebagai ajang 

promosi, salah satunya adalah jejaring sosial. Melihat maraknya pemakaian 

jejaring sosial di Indonesia membuat para pengusaha melihat harapan cerah 

untuk menjaring konsumen melalui jejaring sosial. Salah atu jejaring sosial 

yang marak di Indonesia adalah instagram.  

Indonesia adalah negara pengguna instagram kedua terbesar di 

Asia, dan nomer 4 didunia. Jumlah penggunanya aktif per bulan dan 

meningkat menjadi 2x lipat lebih banya dari tahun ke tahun (Januari 2016). 

53% akun instagram milik usaha di Indonesia adalah akun dari perusahaan 

yang begerak di industry fashion, 11% dari industry farmasi, kesehatan dan 

kecantikan, 7% dari industry makanan (Empathic Marketing dan Rekan ; 

2016). Data ini yang mendukung banyaknya usaha yang mulai merambah 
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media berpromosi mereka untuk memperluas  segmentasi pasar, termasuk 

Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic karena jika diingat kembali pengguna 

jejaring sosial khususnya instagram adalah berumur 18 – 34 tahun sebanyak 

89% dan 63% pemilik akunn itu adalah perempuan. Dan yang paling penting 

adalah 45%  pengguna instagram di Indonesia sering membeli barang – 

barang yang mereka temukan di instagram (Empathic Marketing dan Rekan ; 

2016). 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan di atas 

maka peneliti mengajukan perumusan masalah yang diajukan adalah 

bagaimana Merancang video Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic melalui 

media sosial instagram? 

1.3 Batasan Masalah 
 

Dalam penulisan laporan ini lebih jelas dan terarah, maka penulis 

perlu membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada: video untuk 

media sosial instagram yang dirancang yaitu video treatment injeksi botox. 

1.4 Tujuan 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

tentang bagaimana dan apaitu treatment injeksi botox melalui media visual. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan Awarness 

konsumen Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic dengan adanya video yang 

menunjukkan salah satu treatment di dalam media sosial Instagram. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat bagi pengembang ilmu pengembang, terutama bagi 

karyawan Diandra Anti-Aging & Aesthetic Clinic agar mengetahui media 

promosi berupa video di media social instagram. 
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