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Abstract 

Production and consumption activities are now easier to do with the ease of social 

media development. People can add to each other, search and collaborate to create 

content after accessing the information they need. According to Ritzer prosumption 

is a production and consumption activities are interrelated and with the internet 

prosses prosposes are often done. This is the background of research on the 

production and consumption of this information is done primarily on the students 

of Cosmetology Education of the State University of Surabaya which of 53 

respondents obtained by using purposive sampling technique, the whole data 

obtained from the questionnaire showed they do the production and consumption 

of beauty information on social media that they have with their various goals. 

Keywords: prosumption,  prosumption of beauty information, consumption 

activities of beauty information, prosumption on social media   

Abstak 

Kegiatan produksi dan konsumsi informasi saat ini semakin mudah untuk dilakukan 

dengan adanya kemudahan dari perkembangan media sosial. Masyarakat dapat 

saling menambah, mencari dan berkolaborasi untuk menciptakan suatu konten 

setelah mengakses informasi yang dibutuhkannya. Menurut Ritzer prosumption 

merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang saling berkaitan dan dengan 

adanya internet kegaitan prosumption sering dilakukan. Hal ini yang 

melatarbelakangi penelitian mengenai produksi dan konsumsi informasi ini 

dilakukan terutama pada mahasiswa Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri 

Surabaya yang mana dari 53 responden yang didapat dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, secara keseluruh data yang didapatkan dari kuesioner 

menunjukkan mereka melakukan produksi dan konsumsi informasi kecantikan 

pada media sosial yang mereka miliki dengan berbagai tujuan mereka masing – 

masing.   

Kata kunci: prosumption, produksi dan konsumsi informasi kecantikan, aktivitas 

konsumsi informasi kecantikan, prosumption pada media sosial 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet menjadi suatu media yang memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk mengakses segalam macam informasi dimana saja dan kapan saja. Internet 

menawarkan beragam aplikasi yang salah satunya adalah media sosial. Melalui 

media sosial ini para pengguna dapat saling berkolaborasi, menambah, 

memodifikasi serta berinteraksi dengan pengguna lainnya (Carter, 2014:12). 

Sehingga dengan kemudahan tersebut menjadikan masyarakat dapat berkomunikasi 

dengan dunia luar dan masyarakat luas yang menjadikan mereka dapat menggali 

dan memperoleh informasi sebanyak – banyaknya. Informasi kini sudah menjadi 

suatu kebutuhan masyarakat yang penting, sehingga berbagai cara akan dilakukan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasinya. 

Salah satu informasi yang saat ini tengah populer di kalangan masyarakat 

adalah informasi mengenai kecantikan. Informasi kecantikan ini memuat informasi 

mengenai cara berdandan, mengulas produk kosmetik dan memberikan tutorial 

make up, serta memberikan informasi mengenai trend make up yang sedang 

populer. Oleh karena itu melalui media sosial masyarakat dapat dengan mudah 

mendapatkan akses langsung pada informasi kecantikan yang saat ini tengah 

banyak diciptakan oleh para make up artist ataupun beauty vlogger. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Woermann (2012:620-621) yang menyatakan 

bahwa para freeskiers membuat video saat mereka melakukan ski dan diunggah 

pada akun YouTube, Facebook dan Blog pribadinya. Hal ini juga dilakukan oleh 

para beauty vlogger ataupun para make up artist yang menjadikan kegiatan 

berdandan mereka menjadi sebuah video yang lalu mereka unggah pada akun media 

sosial pribadi mereka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

unggahan tersebut. Kegiatan ini juga dapat dijadikan suatu pekerjaan yang 

menjanjikan, dimana Hou (2018:7-8) mengungkapkan pada Juni 2015 Forbes 

menerbitkan “The World’s Highest Paid YouTube Stars” dan terdapat nama 

Michelle Plan yang merupakan seorang beauty vlogger mendapatkan bayaran 3 

USD dari channel YouTube yang dibuatnya. 

Hal ini menjadikan masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dan 

kegiatan yang mereka senangi menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat tidak hanya 

untuk dirinya akan tetapi untuk orang lain. Seperti pada penelitian yang dilakukan 

oleh Kothari dan Hickerson (2016:418) yang menunjukkan bahwa 30% mahasiswa 

jurnalistik menggunakan media sosial untuk mempromosikan cerita pribadi 

mereka, sehingga melalui media sosial para mahasiswa juga dapat menciptakan 

atau berbagi informasi berdasarkan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

mereka. Selain itu beragam informasi yang ada pada media sosial juga dapat mereka 

akses sebelum menciptakan kembali informasi. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kothari dan Hickerson (2016:418) menunjukkan bahwa 11% mahasiswa jurnalistik 

menggunakan media sosial untuk mendapatkan ide dan 21% menggunakan media 

sosial sebagai sumber informasi. Sehingga dengan sifat media sosial yang dapat 

membantu penggunannya untuk berkolaborasi dan menambah suatu konten 

menjadikan para mahasiswa dapat dengan mudah memanfaatkan media sosial 

untuk menciptakan dan mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 



1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Produksi dan Konsumsi Informasi Kecantikan 

Prosumption merupakan proses yang melibatkan kegiatan produksi dan 

konsumsi tanpa menitikberatkan satu diantara lainnya (Ritzer et al, 2012:14). 

Seiring dengan adanya internet kegiatan prosumption semakin sering dilakukan dan 

menurut Vivakaran dan Neelamalar (2018:5) platform online menjadikan kegiatan 

pengumpulan informasi dan berbagi pengetahuan semakin mudah, serta mengubah 

konsumen pasif menjadi generator konten yang aktif. Kemudahan dalam 

melakukan kegiatan produksi dan konsumsi melalui media sosial tidak terlepas dari 

kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras dengan web 2.0, terlebih lagi 

menurut Shirky dalam Nightingsle (2011:109) dengan menggunakan alat 

(handphone atau komputer) yang sama maka setiap ada konsumer baru maka 

produser baru juga akan bergabung. Ini tidak terlepas dari konsep spreadable pada 

media, dimana menurut Green dan Jenkins dalam Nightingsle (2011:111) 

spreadability merupakan suatu metafora dalam menyebarkan konten. 

Dengan adanya beragam media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan produksi dan konsumsi informasi kecantikan, para pengguna dapat 

memilih beradasarkan faktor perceived of ease use, dimana pengguna merasa 

paercaya bahwa suatu media dapat digunakan dengan mudah tanpa perlu bekerja 

keras dan faktor perceived usefulness, dimana pengguna merasa percaya bahwa 

dengan menggunakan suatu media dapat meningkatkan produktivitas dan 

efektifitas kerjanya (Destiana et al., 2013:130). Sehingga dengan menggunakan 

media sosial dapat menjadikan kegiatan produksi dan konsumsi informasi meledak, 

karena menurut Ritzer dan Jugerson (2010:19) web 2.0 merupakan suatu fasilitas 

yang menyebabkan proses produksi dan konsumsi. 

Produksi yang dilakukan disini adalah menciptakan beragama konten 

informasi kecantikan, karena menurut Ruben (2014:207) produksi merupakan 

penciptaan pesan dengan menggunakan media komunikasi seperti website, media 

sosial, media cetak dan media komunikasi lainnya. Dimana berbagai media tersebut 

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan produksi menggantikan tenaga 

manusia. Menurut Baudrillard dalam Littejohn dan Foss (2009:409) revolusi 

industri memunculkan adanya mesin – mesin yang digunakan untuk produksi 

sebagai pengganti tenaga manusia. Dalam hal ini media sosial yang digunakan 

sebagai media produksi informasi kecantikan dapat dikatakan sebagai mesin untuk 

memproduksi kembali informasi kecantikan serta mengakses informasi kecantikan. 

Pada dasarnya melalui kata atau video, individu dapat mengambil kesempatan 

untuk mengutip, meniru dan menafsirkan kembali apa yang ada di sekitarnya. 

Sehingga dalam memproduksi informasi kecantikan para produsen terlebih dahulu 

mengkonsumsi informasi yang sudah ada lalu dengan kreatifitasnya mereka 

memproduksi kembali informasi kecantikan. Menurut Sugihartati (2017:14) pada 

media internet para pengguna dapat berperan sebagai produser konten dengan 

kreatifitas dan komunikasi pengguna, sehingga beberapa konten dibuat dengan 

melibatkan pengguna. 

 

 



1.2.2 Aktivitas Konsumsi Informasi Kecantikan 

Konsumsi pada dasarnya suatu penyebab adanya proses produksi, dimana 

Ritzer et al (2012:381) kegiatan produksi selalu melibatkan konsumsi dan begitu 

juga sebaliknya. Adapun menurut Gailbarth dalam Taylor (2014:926) konsumsi 

adalah komponen integral kapitalisme, dimana keputusan konsumen menggerakkan 

proses produksi dan dapat dikatakan bahwa konsumsi adalah pendorong utama 

proses konsumsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsumsi adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan pembelian barang 

atau jasa yang sudah diproduksi. 

Saat ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang sangat 

penting, salah satunya adalah informasi kecantikan. Sehingga ini memperngaruhi 

produsen untuk memberikan dan membagikan terkait informasi kecantikan kepada 

masyarakat. Dan dengan adanya media sosial menjadikan masyarakat dapat dengan 

mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi kecantikan yang mereka 

butuhkan dengan mudah. Menurut Albors dalam Constantinedes (2014:43) media 

sosial membantu konsumen untuk mencari, mengevaluasi, memilih, mengunduh 

dan menggunakan informasi. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

informasinya dengan bantuan media sosial. 

Pada dasarnya dengan adanya media sosial memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan, karena menurut Ritzer (2014:14) pada 

abad ke 19 dibutuhkan perjalanan dan waktu yang panjang untuk menuju sarana 

konsumsi, namun saat ini konsumsi sudah jauh lebih mudah dilakukan tanpa 

memerlukan waktu dan perjalanan panjang dengan adanya perkembangan sarana 

komunikasi yang lebih baru. Melalui media sosial para pengguna mencari informasi 

kencantikan dan menggunakannya sebagai sumber informasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan tujuan para pengguna. 

1.3 Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif, karena penulis ingin menggambarkan proses produksi dan konsumsi 

informasi kecantikan pada mahasiswa Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri 

Surabaya yang digunakan untuk menujang karir dan akademiknya. Penentuan 

responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan menentukan kriteria yaitu: 1) mahasiswa yang menjadi responden 

adalah mahasiswa semester 4 sampai dengan semester 8, karena para mahasiswa 

semester 4 – 8 telah memiliki banyak tuntutan tugas praktek yang membuat mereka 

aktif untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan 

pengetahuan baru serta mereka juga menggunakan media sosial untuk sarana 

menggembangkan karir mereka sebagai perias, 2) pernah menciptakan atau 

membagikan informasi kecantikan pada akun media sosialnya, hal ini diasumsikan 

mereka telah menjadi produser dan konsumer  informasi kecantikan dan 3) menjadi 

freelance make up artist, dimana hal ini diasumsikan mereka aktif melakukan baik 

produksi informasi kecantikan untuk mempromosikan pekerjaannya serta konsumsi 

informasi kecantikan untuk menambah pengetahuannya. 



Dari kriteria yang sudah ditentukan terdapat 53 responden dari 209 mahasiswa 

semester 4 – 8 yang terdaftar pada daftar nama mahasiswa aktif yang memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan. 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Produksi dan Konsumsi Informasi Kecantikan 

Proses produksi dan konsumsi informasi merupakan kegiatan yang saling 

berkaitan dan dapat dilakukan melalui berbagai media, menurut Ritzer et al 

(2012:14) prosumption melibatkan baik produksi dan konsumsi tanpa 

menitikberatkan satu diantaran lainnya dan dengan adanya internet dan web 2.0 

menjadikan prosumption jadi lebih sering dilakukan. Selain itu menurut Vivakaran 

dan Neelamalar (2018:5) platfrom sosial online telah menjadikan kegiatan 

pengumpulan informasi dan berbagi pengetahuan menjadi proses yang mudah dan 

mengubah para konsumen pasif menjadi generator konten yang aktif. Sehingga 

dengan berkembangnya teknologi yang mulai memunculkan beragam media sosial 

dapat dimanfaatkan menjadi suatu sarana untuk melakukan kegiatan produksi dan 

konsumsi informasi menjadi suatu kegiatan yang mudah dilakukan. Begitu juga 

yang dilakukan oleh seluruh responden, dimana 53 responden (100%) melakukan 

kegiatan produksi dan konsumsi informasi kecantikan. 

Terlebih lagi menurut Ritzer dan Jugerson (2010:9) web 2.0 merupakan suatu 

fasilitas yang menyebabkan meledaknya proses produksi dan konsumsi ini terlihat 

dengan 29 responden (54,7%) memproduksi informasi kecantikan 1 – 2 kali dalam 

kurun waktu 1 bulan dan 15 responden (28,3%) mengkonsumsi informasi 

kecantikan 1 – 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu. Dengan melihat keaktifan para 

responden dalam melakukan kegiatan produksi dan informasi kecantikan pada 

media sosial dapat dikatakan mereka memilih media sosial sebagai suatu sistem 

yang dapat mereka manfaatkan untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya. 

Seperti pendapat yang dikemukan Destiana et al (2013:130) terdapat faktor 

perceived usefulness yang mempengaruhi pengguna menggunakan suatu media, 

dimana pengguna tersebut merasa percaya bahwa dengan menggunakan suatu 

sistem atau teknologi tertentu maka dapat meningkatkan produktifitas dan 

keefektifan kinerja mereka. Sehingga dari intensitas para responden melakukan 

produksi dan konsumsi informasi kecantikan dengan menggunakan media sosial 

menunjukkan bahwa selain meledaknya kegiatan produksi dan konsumsi informasi, 

para responden juga merasa dengan menggunakan media sosial produksi dan 

konsumsi informasi kecantikan dapat dilakukan dengan mudah. 

Menurut Collins (2010:38) internet telah merubah segalanya, dengan 

mengkombinasikan perangkat keras dan perangkat lunak dengan web 2.0, maka 

perpaduan konsumsi media dengan produksi untuk menciptakan karya – karya yang 

baru dan disebarluaskan secara online nanti akan terjadi. Sedangkan menurut Carter 

(2014:12) melalui media sosial memungkinkan para pengguna memiliki 

kesempatan untuk berinteraksi, memodifikasi, menambah dan berkolaborasi 

dengan pengguna lainnya, sehingga dengan kombinasi antara perangkat lunak dank 

eras dengan web 2.0 memudahkan para responden untuk tidak hanya 

mengkonsumsi informasi kecantikan akan tetapi mereka juga dapat memproduksi 

informasi kecantikan. Oleh karena itu media sosial tidak hanya dapat digunakan 

sebagai sarana hiburan akan tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi 



oleh para mahasiswa, sehingga dari seluruh responden 19 responden (35,8%) 

diantaranya memiliki akun media sosial Facebook dan Instagram. 

Model pembelajaran dengan menggunakan media sosial sudah mulai banyak 

diterapkan di Perguruan Tinggi, seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Sliogeriene dan Oleskeviciene (2014:394) bahwa untuk mendorong mahasiswa 

mengekspresikan ide mereka, mempublikasikannya serta untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri untuk berbicara, maka media sosial Blog adalah media yang tepat 

dipergunakan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para responden untuk menghasilkan 

suatu konten informasi kecantikan melalui media sosial sebagai sarana untuk 

mengekspresikan dan menunjukkan kemampuan para responden dalam bidang tata 

rias. 

Adanya konsep “spreadable” pada media yang dimana menurut Green dan 

Jenkins dalam Nightingsle (2010:111) menjadikan media sosial sebagai suatu 

alternative yang saat ini banyak digunakan untuk metafora menyebarkan suatu 

konten, memungkinkan menjadi salah satu sebab para responden secara aktif 

mengkonsumsi dan memproduksi informasi kecantikan. 25 responden (47,2%) 

memilih menggunakan media sosial untuk memproduksi dan mengkonsumsi 

informasi kecantikan karena akses yang mudah dan dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan produksi dan 

konsumsi informasi kecantikan. Terdapat 39 responden (73,6%) memilih 

menggunakan media sosial Instagram dalam melakukan kegiatan produksi dan 

konsumsi informasi kecantikan, karena menurut mereka Instagram memberikan 

kemudahan akses dan keterbahuruan informasi kecantikan yang dirasa sangat cepat. 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Alhabash dan Ma (2017:5-6) 

menunjukkan dari 396 responden dikalangan mahasiswa, rata – rata dalam kurun 

waktu per hari mereka paling sering mengakses media sosial Intagram (108,73) 

dengan prediksi mereka menggunakan Instagram secara signifikan untuk hiburan, 

dokumentasi diri, dan ekspresi diri. Sehingga dengan alasan – alasan tersebut 

menjadikan Instagram menjadi media sosial yang paling sering dipilih dan 

digunakan oleh para responden untuk melakukan kegiatan produksi dan konsumsi. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Destiana et al (2013:130) 

dimana faktor perceived ease of use yang meyakini bahwa suatu teknologi atau 

sistem mudah untuk digunakan dan pengguna tidak memerlukan banyak usaha 

untuk mempelajari dan menggunakan media sosial. 

Sehingga dengan menggunakan media sosial Instagram para responden dalam 

melakukan produksi dan konsumsi informasi kecantikan dimungkinkan para 

responden tidak asing lagi dengan media sosial tersebut dan memungkinkan mereka 

menjadi konsumer dan produser informasi kecantikan. Sejalan dengan pendapat 

Shirky dalam Nightingsle (2011:109) setiap ada konsumer baru pada suatu media 

maka produser baru juga akan bergabung, karena dengan menggunakan alat 

(handphone atau komputer) yang sama maka akan memungkinkan untuk 

mengkonsumsi dan memproduksi pada waktu yang bersamaan. Pada media sosial 

berbagai konten informasi kecantikan dapat diciptakan dan 40 responden (75,5%) 

mengunggah foto hasil praktek yang mereka lakukan pada akun media sosial 

mereka, karena menurut Ruben (2014:207) adalah penciptaan pesan dengan 

menggunakan media komunikasi seperti website, media sosial, media cetak dan 



media komunikasi lainnya. Dan pesan yang dimaksudkan adalah berbagai konten 

yang coba diciptakan oleh para responden dengan bantuan alat yang berupa media 

sosial. Menurut Baudrillard dalam Littejohn dan Foss (2009:409) bahwa revolusi 

industri terjadi memunculkan adanya kegiatan produksi yang di dalamnya terdapat 

mesin – mesin untuk menggantikan tenaga manusia dalam menghasilkan sesuatu. 

Dan terdapat 51 responden (96,2%) menggunakan media sosial Instagram untuk 

dijadikan alat mereka dalam memproduksi informasi kecantikan. 

Dalam melakukan produksi informasi kecantikan para responden memerlukan 

sumber referensi atau inspirasi untuk mengembangkan kembali konten informasi 

kecantikan yang akan diproduksi, karena menurut Collins (2010:40) melalui kata 

atau video, seorang individu dapat mengambil kesempatan untuk meniru, mengutip 

dan menafsikan kembali apa yang ada disekitarnya. Sehingga inspirasi ini 

dibutuhkan agar para responden dapat bersaing secara kompetitif dengan para 

pekerja rias lainnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Hull dan Dodd 

(2017:96) pada staf pengajar yang menunjukkan bahwa 79% Fakultas mendorong 

mahasiswanya untuk menggunakan akun media sosial Twitter untuk mengikuti 

akun Twitter dari seorang profesional pada bidang tertentu serta dengan 

menggunakan akun Twitter 64% Fakultas beranggapan mahasiswa akan dapat lebih 

kompetitif. Hal ini juga dilakukan oleh para responden dimana 32 responden 

(60,4%) mendapatkan inspirasi dari akun – akun media sosial para make up artist 

sebagai profesional yang mereka jadikan sebagai inspirasi. Selain itu 32 responden 

(60,4%) membutuhkan informasi terkait trend make up (meliputi make up, hair do, 

hijab) yang sedang up to date untuk mengembangkan konten informasi kecantikan 

yang nantinya mereka buat karena dengan mengikuti trend kecantikan yang sedang 

terjadi membantu mereka untuk mengasah kemampuan yang nantinya akan 

berdampak pada karirnya sebagai perias. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memproduksi informasi kecantikan 

yaitu kreatifitas untuk membedakan konten informasi kecantikan mereka dengan 

para produser informasi kecantikan lainnya. Dan terdapat 40 responden (75,7%) 

memproduksi informasi kecantikan dengan memuat informasi mengenai variasi 

dan teknik make up dengan 3 responden (4,3%) diantaranya memilih untuk 

konsentrasi pada variasi dan teknik make up karakter, dimana menurut mereka saat 

ini make up karakter sedang berkembang dan sesuai dengan minat mereka. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Sugihartati (2017:14) dimana terdapat perbedaan antara 

budaya konsumsi tradisional dan dunia maya yang jika pada internet pengguna juga 

bisa berperan sebagai produsen dengan kreatifitasnya. Dengan memproduksi 

informasi kecantikan pada media sosial, 22 responden (41,5%) telah memenuhi 

misi Program Studi Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya yang 

menuntut mahasiswanya memiliki jiwa berkemampuan wirausaha, karena mereka 

sudah mulai memproduksi informasi kecantikan untuk tujuan menunjang pekerjaan 

mereka ke depan untuk membuka usaha dibidang tata rias. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kothari dan Hickerson (2016:418) yang 

menunjukkan bahwa sebesar 30% mahasiswa Jurnalistik di Amerika menggunakan 

media sosial untuk mempromosikan cerita pribadi mereka, sehingga dengan cara 

memproduksi informasi kecantikan para responden dapat mempromosikan 

kemampuan mereka pada masyarakat luas dan dapat menarik minat masyarakat 

untuk menggunakan jasa rias mereka. 



Selain itu dengan sifat media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja 

menjadikan para responden leluasa untuk memuat beragam informasi kecantikan 

yang akan mereka produksi. Seperti pendapat Ritzer (2015:5) bahwa produksi pada 

internet merupakan suatu kegiatan menciptakan informasi yang terbuka (open 

source) dan dapat diakses oleh siapa saja membuat 20 responden (37,7%) memilih 

memproduksi informasi kecantikan menggunakan media sosial dengan tujuan agar 

informasi kecantikan yang mereka produksi dapat diakses oleh orang lain dengan 

mudah. Kegiatan produksi informasi kecantikan yang dilakukan para responden 

secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai pekerja pekerja digital, dimana 

menurut Sugihartati (2017:13) bahwa para penggemar The Mortal Instrument yang 

kritis dan kreatif secara tidak langsung mereka menjadi para buruh bebas dan 

menguntungkan kekuatan kapitalis secara sadar atau tidak. Dan dalam kegiatan 

produksi informasi ini para responden mendapat keuntungan secara tidak langsung 

berupa pekerjaan sebagai make up artist ataupun beauty vlogger, karena melalui 

informasi kecantikan yang mereka produksi secara tidak langsung mempromosikan 

kemampuan mereka dalam bidang tata rias yang nantinya dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk menggunakan jasa mereka, sehingga nantinya mereka akan 

mendapat bayaran dari hal tersebut, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh 

Hou (2018:7) dimana bagi pengusaha vlog, mereka menggunakan video pada 

YouTube sebagai sebuah hobi yang selanjutnya menjadi pekerjaan mereka. Para 

responden juga dapat melakukan hal yang sama dengan memulai dari praktek yang 

mereka lakukan di kampus dan untuk tuntutan tugas mereka menjadi suatu praktek 

rias untuk mereka promosikan sebagai pekerjaan mereka. 

Meskipun tidak secara langsung mendapatkan upah setelah melakukan produksi 

informasi kecantikan, akan tetapi para responden tetap secara sukarela 

memproduksinya. Seperti pendapat Fuchs (2014:112) dimana pengguna media 

sosial adalah konsumen yang produktif menghasilkan suatu komoditas dan 

mendapatkan keuntungan dari eksploitasi kerja yang mereka lakukan secara cuma 

– cuma pada waktu luang mereka. Sehingga dalam kegiatan produksi informasi 

kecantikan ini para responden dieksploitasi dengan dituntut untuk terus 

memproduksi informasi kecantikan guna untuk mempromosikan kemampuan 

mereka sehingga mereka mendapatkan popularitas dan customer baru. 

2.2 Aktivitas Konsumsi Informasi Kecantikan 

Selain dipergunakan untuk melakukan produksi informasi kecantikan, para 

responden menggunakan media sosial untuk melakukan konsumsi informasi 

kecantikan, seperti pendapat Ritzer et al (2012:381) bahwa produksi selalu 

melibatkan konsumsi dan begitu juga sebaliknya. Adapun konsumsi yang dilakukan 

oleh para responden yaitu akses yang dilakukan pada media sosial untuk mencari 

dan memenuhi kebutuhan informasi kecantikan mereka. Menurut Featherstone 

(2001:31) berdasarkan ilmu ekonomi klasik konsumsi adalah semua objek dari 

produksi dengan individu yang memaksimalkan kepuasan mereka melalui 

pembelian, sehingga 24 responden (42,3%) sering mengkonsumsi informasi 

mengenai trend kecantikan (meliputi make up, hair do, hijab) yang sedang up to 

date dan 2 responden (3,8%) mengakses informasi kecantikan mengenai make up 

karakter untuk memenuhi keingintahuan mereka. 



Menurut Ritzer (2014:14) pada abad ke 19 konsumsi adalah proses yang rumit 

dan memakan waktu banyak, namun saat ini dengan perkembangan sarana 

komunikasi, konsumsi dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini juga mempengaruhi 

para responden karena 50 responden (94.3%) mengkonsumsi informasi kecantikan 

melalui media elektronik (meliputi media sosial dan lain – lain) dan 38 responden 

(71,7%) menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan konsumsi 

informasi kecantikan, karena dengan menggunakan media sosial kegiatan konsumsi 

saat ini dapat dilakukan dengan mudah dan kapan saja. 

Beragam informasi kecantikan terdapat pada media sosial, seperti pendapat 

yang dikemukakan Albors dalam Contantinedes (2014:43) yang menyatakan bahwa 

media sosial membantu konsumen untuk mencari, mengevaluasi, memilih dan 

membeli barang atau jasa. Sehingga konsumsi yang dilakukan oleh para responden 

merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhannya, dengan 22 responden (41,5%) membutuhkan informasi kecantikan 

yang memuat trend kecantikan (meliputi make up, hair do, hijab) yang sedang up 

to date, karena keterbahuruan informasi kecantikan sangat mereka butuhkan baik 

untuk menunjang akademik, pengetahuan maupun karir mereka. Informasi 

kecantikan yang para responden dapatkan nantinya akan digunakan untuk 

memproduksi kembali informasi kecantikan ataupun untuk menambah 

pengetahuan mereka. Oleh karena itu 30 responden (56,6%) mengunduh informasi 

kecantikan tersebut lalu menyimpannya dan akan mereka pergunakan di lain waktu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ritzer (2015:5) yang menyatakan bahwa 

mengkonsumsi dalam dunia maya adalah suatu kegiatan dimana pengguna 

menggunduh dan menggunakan suatu informasi dan pada tiap informasi kecantikan 

yang mereka peroleh 22 responden (41,5%) menggunakan informasi kecantikan 

yang mereka unduh dari media sosial untuk mengasah kemampuan mereka dalam 

hal make up. 

Sehingga para responden terlebih dahulu mengunduh informasi kecantikan 

yang mereka butuhkan baru mereka akan kembali memproduksi informasi 

kecantikan dengan mengkombinasikan kreatifitas dan informasi yang sudah mereka 

dapatkan. Dalam melakukan konsumsi informasi kecantikan para responden 

memiliki tujuannya masing – masing. Seperti pada penelitian yang dilakukan 

Kothari dan Hickerson (2016:418) yang menunjukkan hampir 11% mahasiswa 

Jurnalistik di Amerika menggunakan media sosial untuk mendapatkan ide dan 21% 

menggunakan media sosial sebagai sumber referensi. Hal ini juga terjadi pada para 

responden dimana 23% (43,3%) mengkonsumsi informasi kecantikan untuk 

menunjang karir dan akademiknya serta terdapat 20 responden (37,7%) untuk 

menambah pengetahuan mengenai kecantikan. 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai produksi dan konsumsi informasi kecantikan 

pada mahasiswa Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya yang dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwasannya seluruh responden melakukan kegiatan 

produksi dan konsumsi informasi kecantikan dengan intensitas produksi 1 – 2 kali 

dalam kurun waktu 1 bulan dan intensitas konsumsi 1 – 2 kali dalam 1 minggu yang 

menunjukkan bahwa dengan adanya media sosial kegiatan produksi dan konsumsi 



informasi semakin aktif untuk dilakukan. Sebagian besar responden lebih memilih 

menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan kegiatan produksi dan 

konsumsi informasi kecantikan dengan mengunggah konten berupa foto hasil 

praktek yang memuat variasi make up, para responden dapat dikatan sebagai 

seorang free digital labour walaupun terdapat keuntungan yang mereka peroleh dari 

kegiatan produksi informasi kecantikan tersebut. 

Selain untuk memproduksi informasi kecantikan para responden juga 

menggunakan media sosial untuk melakukan konsumsi informasi kecantikan 

dengan mengakses informasi terkait trend kecantikan yang sedang up to date untuk 

lalu diunduh dan digunakan di lain waktu guna untuk menunjang karir dan 

akademik mereka serta untuk menambah pengetahuan mereka mengenai 

kecantikan. 

3.2 Saran 

Dari penelitian yag telah dilakukan ini terdapat beberapa saran yang dapat 

dikembangkan beberapa pihak yang berkepentingan pada penelitian ini yaitu para 

pengajar pada Program Studi Pendidikan Tata Rias  Universitas Negeri Surabaya  

untuk memberikan pengarahan dan pelatihan untuk memanfaatkan media sosial 

sebagai saran dalam menunjang baik akademik maupun karir para mahasiswa 

Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Surabaya mengingat para responden 

menggunakan media sosial sebagai sarana memproduksi dan mengkonsumsi 

informasi. Serta pada pusat informasi termasuk perpustakaan dapat menyediakan 

layanan referensi yang memanfaatkan media sosial untuk memenuhi kebutuhan 

para pengguna mengingat saat ini masyarakat terutama para mahasiswa sangat 

dekat dengan media sosial dan dapat menggunakan media sosial sebagai sarana 

mempromosikan layanan perpustakaan.
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