
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Youtuber Sebagai Profesi Saat Ini 

Indonesia saat ini sudah menapaki dunia industri baru yang ramai disebut 

dengann era Revolusi industri 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0 antara lain 

ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi dalam penyampaian dan 

penerimaan informasi. Bicara mengenai revolusi industri 4.0, tentunya tidak jauh 

dengan pembahasan mengenai perkembangan teknologi internet utamanya adanya 

peran media sosial yang menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat modern di 

dunia. 

Media sosial sendiri memiliki makna sebagai media yang terdiri atas tiga 

bagian, yaitu : Infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk 

memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media dapat berupa pesan-pesan 

pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, 

kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital 

adalah individu, organisasi, dan industri (Howard dan Parks: 2012). Banyak 

masyarakat yang selama ini sering salah menyebut dan menuliskan media sosial 

menjadi sosial media. Dalam arti lain media sosial merupakan sarana atau wadah 

dalam bentuk teknologi digital yang digunakan masing-masing individu untuk 

berinteraksi guna menciptakan, dan menyalurkan sebuah informasi dalam sebuah 

jaringan. Kaplan dan Haenlin, (2010) membagi berbagai jenis media sosial ke 

dalam enam jenis, adapun yaitu collaborative project, blogs, content communities, 

social networking sites, virtual games worlds, dan virtual social worlds. Youtube, 

tentunya sebagai pengguna media sosial kita tidak asing lagi untuk mendengar 

istilah Youtube yang merupakan salah satu contoh dari keenam jenis media sosial 

yang telah disebutkan, dan dapat kita ketahui bahwa Youtube merupakan media 

sosial yang sangat ramai digemari masyarakat khususnya di Indonesia dalam 

mencari serta berbagai informasi melalui teknologi digital. 
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Di era revolusi industri 4.0 atau era milenium ini, hampir semua masyarakat 

pernah mendengar istilah Youtube. Pada dasarnya, youtube merupakan sebuah 

website dengan menfasilitasi penggunanya untuk berbagi video miliknya ataupun 

masyarakat yang sebatas menikmati segala video yang diunggah oleh berbagai 

pihak sebagai pengguna akun Youtube secara gratis. Youtube pertama kali 

didirikan oleh 3 (tiga) orang mantan karyawan PayPal, diantaranya yaitu Chad 

Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada bulan Februari 2005. Perlu diketahui 

bahwa Youtube merupakan salah satu layanan berbentuk aplikasi dari Google 

yang dapat diakses melalui mengunduh secara gratis di App Store bagi pengguna 

Apple dan Playstore bagi pengguna android. Namun, Youtube tidak dimulai oleh 

Google melainkan berawal dari Google mengakuisisi dan kemudian 

menggabungkan dengan layanan milik Google lainnya. Pada saat ini, Youtube 

merupakan website berbagi video paling besar dengan menguasai 43% pasar 

dengan cakupan di seluruh dunia. Youtube merupakan situs video yang 

menyediakan berbagai informasi berupa „gambar bergerak‟ dan bisa diandalkan. 

Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian 

informasi video dan menontonnya secara langsung. Kita juga bisa berpartisipasi 

menggugah video ke server Youtube dan membaginya ke seluruh dunia (Baskoro, 

2009). 

Manfaat terbesar yang didapatkan dari adanya Youtube sebagai media sosial 

bagi masyarakat di dunia khususnya Indonesia yaitu mendapatkan hiburan dari 

video-video yang diunggah oleh pengguna Youtube atau sering disebut dengan 

Youtuber. Membahas lebih dalam, Youtuber merupakan istilah bagi pengguna dan 

pemilik akun Youtube hingga mampu mendapatkan penghasilan mencapai ratusan 

juta per bulan dengan rutin menggunggah video di akun Youtubenya. 

Video yang dibagikan para Youtuber tentunya memiliki jenis serta fokus tema 

yang berbeda-beda, dalam dunia Youtube, hal ini biasa disebut dengan konten. 

Menurut  KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),   konten  /kontén/ n informasi 

 yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Isi dari konten tersebut dapat 

berupa video yang mengandung kreatifitas, informasi menarik, dan hal lainnya 

yang bermanfaat. Seseorang dapat pula mendapatkan penghasilan tambahan dari 

video-video  yang  diunggahnya  di media  sosial  Youtube.  Salah  satu manfaat 
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tersebut yaitu: mendapatkan penghasilan melalui Google Adsense, hal tersebut 

mampu didapati apabila video-video yang diunggah melalui akun pribadi 

memiliki cukup banyak penonton (viewers). Dengan langkah mendaftarkan akun 

Youtube ke Google Adsense, youtuber akan menerima penghasilan setiap kali ada 

orang yang menekan tombol „klik‟ iklan sebelum video ditayangkan (adapun iklan 

hadir di tengah-tengah video). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 1 Contoh Cara Kerja dari Google Adsense 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 

Selain mendapatkan penghasilan melalui Google Adsense, kinerja Youtube 

dalam pemberian dari pendapatan iklan yaitu ketika seseorang yang memiliki 

akun Youtube atau Youtuber dapat mengetahui berapa banyak pendapatan uang 

yang dihasilkan di Youtube dan perfoma dari channel yang dimiliki menggunakan 

metrik dari Youtube Analystics. Salah satu metrik yang dapat digunakan yaitu 

RPM (Pendapatan Per Seribu) merupakan metrik yang menunjukkan jumlah uang 

yang akan di dapatkan per 1.000 jumlah tontonan video. RPM berasal dari 

beragam sumber pendapatan termasuk iklan, langganan channel, pendapatan 

Youtube Premium, Super Chat, dan Super Stickers.Dapat diketahui bahwa di era 

teknologi yang semakin berkembang pesat ini tidak cukup apabila perusahaan 

ataupun individu hanya memiliki profil sebagai informasi kepada masyarakat 

melalui CV ataupun berita tertulis, oleh karena itu dengan memanfaatkan media 

sosial Youtube maka dapat menjadi wadah untuk membuat video lalu dibagikan 
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di akun pengguna Youtube agar memiliki serta meningkatkan citra baik bagi 

perusahaan atau individu dengan tujuan internet marketing pula oleh para 

pengguna agar semakin luas ditonton oleh masyarakat. 

Dengan iming-iming penghasilan yang luar biasa melalui Youtube, 

Youtuber menjadi salah satu profesi yang banyak diinginkan dan ditekuni oleh 

generasi muda saat ini. Pada dasarnya, Youtuber, content creator, vlogger, atau 

apapun sebutannya oleh masyarakat, sudah bisa dianggap sebagai sebuah 

pekerjaan karena memiliki penghasilan yang menjanjikan. Selain mendapatkan 

penghasilan yang besar, dengan menjadi seorang Youtuber tentunya akan 

mendapatkan popularitas di lingkup sosial masyarakat. Salah satu contoh yaitu 

Fellix Arvid Ulf Kjelberg (25 tahun) atau yang lebih dikenal di Youtube dengan 

akunnya bernama „PewDiePie‟, ia merupakan Youtuber internasional yang sangat 

sukses dengan mampu meraup kira-kira seratus milyar rupiah dalam setahun. 

Konten yang ia bagikan di akun Youtubenya yaitu berupa permainan dalam game 

beserta isi komentar-komentarnya yang unik dan kocak. Di Indonesia pun saat ini 

banyak sekali orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai Youtuber, adapun 

mereka yang dari kalangan artis lalu terjun pula di dunia hiburan Youtube, 

seseorang yang awalnya dikenal masyakarat ramai dari sosial media lainnya 

ataupun yang hanya memiliki profesi sebagai Youtuber. Dilansir dari berbagai 

informasi di media televisi ataupun internet, dan penulia mendapatkan informasi 

yang dikutip dari website resmi wartaekonomi.co.id; 29 Agustus 2019 bahwa lima 

besar Youtuber di Indonesia dengan penghasilan tertinggi yaitu Atta Halilintar di 

posisi pertama, disusul oleh pemilik akun Ria Ricis, kemudian keluarga yang 

sangat fenomenal Gen Halilintar, lalu pasangan artis Nagita Slavina dan Raffi 

Ahmad, dan posisi kelima yaitu Saai Halilintar yang merupakan adik kandung 

dari Atta Halilintar. 

Atta Halilintar sebagai content creator di Youtube yang memiliki jargon 

“Ahsiapp” ini mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai seorang Youtuber 

yang mampu mendongkrak kekayaannya. Bahkan tak hanya itu, dari segala jenis 

usaha yang dijalankannya ia berhasil menjadi Youtuber nomor delapan di dunia 

yang berpenghasilan tinggi. Saat ini jumlah subscriber atau pengikut di akun 

Youtubenya sendiri tercatat sejumlah 19 juta lebih dan hampir mencapai 20 juta 
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berita, video yang mengandung informasi yang aktual dan membagikan segala 

konten negatif adalah gambar porno, perjudian, penipuan, pelecehan, pencemaran 

merupakan berita tertulis, gambar, ataupun video yang menyampaikan informasi 

persen dari 132 juta pengguna internet di Indonesia percaya dengan kebenaran 

Fenomena tersebut dapat terjadi karena peningkatan pengguna internet di 

 

subscriber (data pada Januari 2020). Dari akun Youtube sendiri yang ia miliki, 

saat ini Atta Halilintar mampu mendapatkan penghasilan kurang lebih sebanyak 

Rp 4,5 miliar hingga Rp 73 miliar per-tahunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Tampilan Youtube Atta Halilintar pada Agustus 2020 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 

1.1.2  Konten Video Pada Youtube 

 Dikutip pada laman resmi kominfo.go.id, konten positif merupakan gambar, 
 

 bentuk  informasi  yang  bermanfaat  dan  menarik  bagi  pengguna.  Sedangkan, 
 

 nama  baik  dan  berita  bohong.  Dapat  dipahami  pula  bahwa  konten  negatif 
 

 buruk, merugikan orang lain dan berita-berita yang belum terlihat pembuktianya. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa 

Indonesia menganut „open sky policy‟ dan merupakan negara demokrasi. Dengan 

kata lain apabila adanya konten negatif yang tersebar ini tidak mungkin 

memblokirnya melainkan dapat difilter oleh Pemerintahan yang mengurus di 

bidang tersebut. Oleh karena itu banyaknya orang tua yang tidak tahu hal apa saja 

 yang telah diakses atau digemari oleh anaknya di dunia maya, apakah ada pula 

 konten negatif yang diakses dan beberapa hal lainnya yang tidak diinginkan. 

Menurut hasil survei CIGI-Ipsos pada tahun 2016 kemarin, sebanyak 65 
 

 informasi  di  dunia  maya  tanpa  melakukan  cek  dan  ricek  terlebih  dahulu. 
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 Indonesia tidak diiringi dengan peningkatan literasi digital yang baik. Hingga 

 akibatnya penyebaran konten negatif termasuk ujaran kebencian, berita  bohong, 

 perundungan, radikalisme dan pornografi menjadi ancaman besar di  negara saat 

 ini. Oleh karena itu, pentingnya internalisasi nilai-nilai utama bangsa Indonesia 

 yakni kebhinekaan dan toleransi. Setelah membahas mengenai Youtube, Youtuber 

 hingga konten negatif, penulis dalam penelitian ini akan berfokus salah satunya 

 dalam membahas konten yang di pasarkan secara negatif yang ada pada salah satu 

 Youtuber Indonesia, Atta Halilintar. 

Perspektif perilaku dan kognitif lebih banyak digunakan oleh para psikolog 

sosial yang berakar pada psikologi. William James, seorang psikolog percaya 

bahwa walau instink merupakan hal yang mempengaruhi perilaku sosial, namun 

penjelasan utama cenderung ke arah kebiasaan - yaitu pola perilaku yang 

diperoleh melalui pengulangan sepanjang kehidupan seseorang. Menurut Fishbein 

(2006) sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespons 

secara konsisten terhadap suatu objek. Di dalam penelitian ini ingin diketahui 

bagaimana sikap anak usia sekolah dalam mengakses konten yang di pasarkan 

secara negatif di akun Youtube Atta Halilintar dari awal mereka memutuskan 

untuk menjadi subscriber hingga alasan anak usia sekolah tersebut menonton 

beberapa video yang diunggah oleh Atta Halilintar di akunnya. Ketika masyarakat 

memutuskan untuk menjadi pengikut atau subscriber dari akun Youtube Atta 

Halilintar, dalam kata lain di ilmu pemasaran yaitu keputusan masyarakat dalam 

membeli produk. 

 
1.1.3 Kegiatan Negative Marketing Atta Halilintar Sebagai Youtuber 

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan 

produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Lalu, sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli, biasanya mereka melalui beberapa tahap terlebih 

dahulu, yaitu: (1) pengenalan masalah, (2) pencarian informasi, (3) evaluasi 

alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, dan (5) perilaku pasca pembelian. 

 

6 



 

 

 

Singkatnya, Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Dalam penelitian ini dapat 

dikatakan ketika masyarakat menentukan untuk „klik‟ tombol „subcribe‟ pada 

akun Atta Halilintar di Youtube, itu berarti mereka setuju untuk „membeli‟ segala 

informasi berupa gambar dan video yang ada pada akun Atta Halilintar tersebut 

sebagai pelanggan. Namun, adapun beberapa alasan yang berbeda-beda pada tiap 

individu dimana saat mereka memutuskan untuk menjadi pelanggan dari akun 

Youtube Atta Halilintar. Jenis-jenis alasan tersebut dapat pula memiliki kesan 

positif ataupun negatif, dan disitulah peneliti akan mencari tahu alasan-alasan 

yang dimiliki oleh „subscriber‟ akun Atta Halilintar. 

Adapun hubungan dari pembentukan kesadaran (creating awereness) yang 

dilakukan oleh Atta Halilintar sebagai Youtuber melalui video-video yang ia 

bagikan di akun Youtubenya. Rangkuti (2004) mengatakan bahwa brand aweress 

merupakan kemampuan seorang pelanggan untuk mengingat suatu merek tertentu 

atau iklan tertentu secara spontan atau setelah dirangsang dengan kata-kata kunci. 

Dalam pemahaman brand awareness pun tak semata-mata hanya dapat diartikan 

dalam segi „merek‟ melainkan dapat pula „merek‟ ini diartikan sebagai identitas 

individu. Oleh karena itu, secara tanpa sadar pun Atta Halilintar tentunya 

membentuk brand awareness pada masyarakat utama orang-orang yang sudah 

berlangganan di akun Youtubenya, dan tanpa sadar pun orang-rang pun 

sebenarnya juga sedang dibentuk kesadarannya terhadap segala hal yang 

berhubungan dengan Atta Halilintar. Tak hanya itu akan tetapi dapat dilihat 

bentuk promosi bagaimana yang Atta Halilintar sampaikan kepada masyarakat 

hingga dengan memiliki belasan hingga hampir mencapai 20 juta pelanggan di 

akunnya, dengan cara negative marketing pun ia lakukan. 

Pemasaran negatif merupakan pemasaran yang memanfaatkan emosi 

tergelap yang dirasakan manusia. Kemarahan, kecemburuan, dan penghinaan 

adalah pokok dari pemasaran negatif, dan elemen-elemen tersebut bekerja dengan 

sangat baik. Format pemasaran yang paling negatif adalah sederhana: 

mengidentifikasi sesuatu yang dibenci pelanggan, dan mengatakan hal-hal buruk 

tentang itu. Dalam penelitian dengan judul “Negative marketing – Strategy 
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analysis” oleh Gupta et al (2019), menjelaskan bahwa negative marketing 

merupakan strategi yang sangat berisiko yang dapat digunakan pemasar untuk 

mempromosikan merek mereka, dapat menciptakan dampak positif jika 

digunakan dengan bijaksana. 

Kegiatan yang dilakukan Atta Halilintar sebagai seorang content creator di 

media sosial Youtube bila dikaitkan dengan cara negative marketing memiliki 

makna dimana cara tersebut dilakukan oleh Atta Halilintar dalam memasarkan 

dirinya atau personal branding dengan membuat konsumen dari videonya di 

Youtube yang memicu amarah, kecemburuan, menimbulkan penghinaan dan 

sebagainya melalui sebuah strategi. Tak hanya itu, sebagai contoh, Atta Halilintar 

pun menggunakan teknik menggunakan judul negatif (clickbait), menjadi 

kontroversial sebagai profesi yang dijalaninya dan beberapa aspek lainnya yang 

akan dibahas lebih mendalam di tinjauan pustaka. 

 
1.1.4 Fokus Dampak Video Atta Halilintar pada Anak Usia Sekolah 

Pada abad ke-20 ini, tidak bisa dipungkiri lagi semakin berkembangnya 

teknologi yang sangat pesat dan maju yang terima masyarakat. Perkembangan 

zaman ini bisa berdampak positif ataupun juga negatif tergantung pada cara 

penggunaannya. Media sosial sebagai salah satu bukti nyata perkembangan 

teknologi yang dapat digunakan oleh segala kalangan umur termasuk pada anak- 

anak pun. Media sosial juga memilki manfaat positif untuk anak ketika mereka 

menjadikannya media sosial dalam mengembangkan keterampilan, menambah 

wawasan ilmu pengetahuan, dan hal lainnya. Namun tak sedikit pula adanya 

pengaruh buruk yang akan diterima anak-anak apabila mereka tidak bijak dan 

mengonsumsi media sosial sesuai dengan umur mereka. Cara menangkap 

informasi dan membagikan informasi juga termasuk hal yang harus diperhatikan 

baik-baik pada anak-anak dan tentunya butuhnya peran orang tua dalam 

membimbing dan mengawasi anaknya dalam mengakses media sosial. 

Pada penelitian ini penulis menjadikan anak usia sekolah (7-14 tahun), 

periode ini kadang disebut sebagai masa anak-anak pertengahan atau masa laten, 

masa untuk mempunyai tantangan baru. Kekuatan kognitif untuk memikirkan 

banyak faktor secara stimulan memberikan kemampuan pada anak-anak usia 
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sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-temannya, 

dapat disimpulkan hal ini sebagai sebuah penghargaan diri menjadi masalah 

sentral bagi anak usia sekolah (Behram, Kliegman, & Arvin, 2000) sebagai subjek 

penelitian dengan alasan setelah melewati observasi pada kolom komentar akun 

Youtube Atta Halilintar ternyata banyak akun anak yang belum menginjak usia 

remaja (12-24 tahun, menurut WHO) yang merupakan penggemar setia Atta 

Halilintar dengan memberikan komentar pada isi konten video percintaan di 

Youtube Atta Halilintar. Berikut beberapa tangkapan layar saat proses observasi 

penulis pada kolom komentar Youtube Atta Halilintar yang dapat terlihat dari foto 

profil tergolong anak usia sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 3 Tangkapan Layar komentar pada salah satu video Youtube Atta 

Halilintar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 
Peneliti pun melakukan cross-check pada akun Instagram pemberi komentar 

tersebut dengan tujuan memastikan apakah benar pemilik akun tersebut 

merupakan anak usia dibawah remaja, lalu peneliti pun menemukan profil 

Instagram dengan nama pengguna „@reval512‟ dan memperhatikan isi foto- 

fotonya sebagai berikut. 
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Gambar 1. 4 Tangkapan Layar nama pengguna „@reval0512‟ pada Instagram  

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 
 

Penemuan profil Instagram dengan nama pengguna di atas menjadikan salah 

satubukti konkrit yang mengatakan bahwa benar adanya terdapat penonton dari 

Youtube Atta Halilintar yang tergolong anak usia sekolah bila di lihat melalui foto 

yang di unggah melalui akun Instagramnya tersebut. Adapun bukti lainnya yang 

di dapatkan peneliti sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 5 Tangkapan Layar komentar pada salah satu video Youtube Atta 

Halilintar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 
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Sama halnya dengan bukti sebelumnya, komentar tersebut peneliti temukan 

pada kolom komentar salah satu video Atta Halilintar di Youtube. Pengguna 

tersebut juga menuliskan nama pengguna akun Instagramnya dan peneliti pun 

melakukan cross-check juga pada nama pengguna tersebut dan mendapatkan 

penemuan seperti gambar berikut pada Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 6 Tangkapan Layar nama pengguna „@rdifaa_‟ pada Instagram 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 
Berdasarkan isi komentar salah satu pengguna yang menyelipkan nama 

pengguna akun Instagramnya, gambar di atas merupakan tampilan Instagram 

tersebut dimana pemilik akun menuliskan keterangan pada „bio‟nya berupa 

‟15.yo‟ atau dapat diartikan dengan 15 years old dalam bahasa Inggris yang 

berarti pengguna tersebut saat ini berusia 15 tahun. Usia tersebut memang bukan 

termasuk dalam subjek penelitian yang merupakan anak usia sekolah 7-14 tahun, 

namun pada kasus ini peneliti dalam proses observasi menemukan bukti bahwa 

tak hanya anak-anak di bawah usia remaja yang menjadi penggemar Youtube Atta 

Halilintar, namun ada pun kalangan anak pada kategori remaja yang merupakan 

penggemar dari Youtube Atta Halilintar. Adapun salah satu video yang peneliti 

lakukan observasi dengan melihat kolom komentar dan menemukan bukti 

komentar diatas sebagai berikut. 
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Gambar 1. 7 Salah Satu Konten Video Atta Halilintar di Youtube 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 

 
Video yang Atta Halilintar bagikan melalui akun Youtubenya tersebut 

tembus di tonton sebanyak 6 juta lebih pengguna Youtube di seluruh dunia. 

Dengan judul “Akhirnya.. ATTA KASIH AUREL CINCIN BUKTI TANDA 

KESERIUSAN #3”, pada video tersebut, peneliti menemukan komentar lainnya 

dari pengguna Youtube yang tergolong dalam kategori usia anak-anak bila dilihat 

dari foto profilnya. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 8 Salah Satu komentar pada video Youtube Atta Halilintar 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020. 
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Dengan nama pengguna „Ardis Putra‟ terlihat bahwa pengguna tersebut 

memberikan komentar berupa “Atta dan Aurel adalah pasangan yang sangat 

romantis” 

Tidak hanya dari kasus di atas yang menjadikan latar belakang peneliti 

memilih anak usia sekolah menjadi subjek, namun lebih spesifik lagi yaitu 

adanya kasus yang terjadi pada awal bulan Agustus 2020 dimana terdapat 

seorang anak yang duduk di bangku SD memberikan komentar negatif kepada 

Aurel Hermansyah seorang artis Indonesia yang saat ini sedang menjalin 

hubungan dengan Atta Halilintar. Setelah kasus ini diusut oleh Ashanty selaku 

Ibunda dari Aurel Hermansyah, nampaknya motif anak tersebut sampai berani 

memberikan komentar negatif yang sangat jauh   penggunaan   kata-katanya 

pada usianya saat ini yaitu karena dirinya yang mengagumi Atta Halilintar secara 

berlebihan. Berikut sedikit berita yang membahas mengenai kasus di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 9 Isi Komentar Negatif Anak SD pada Instagram Aurel Hermansyah 

Sumber: Google Gambar, 2020. 

 
Publik pun awalnya mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut dilakukan 

oleh anak yang duduk di bangku SD ketika Ashanty, sang Ibu dari Aurel 

Hermansyah yang mengunggah foto pelaku dengan wajah di kaburkan dengan 

sebuah keterangan sebagai berikut. 
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Gambar 1. 10 Unggahan Ashanty pada akun Instagram ‟@ashanty_ash‟  

Sumber: Google Gambar, 2020. 

 

Melihat adanya dua kasus yang di paparkan di atas melalui proses observasi, 

menjadi alasan mengapa peneliti pada akhirnya berfokus pada anak usia sekolah 

untuk di jadikan subjek penelitian. Dari berbagai macam konten yang diberikan 

Atta Halilintar pada akun Youtubenya, peneliti berfokus pada isi konten yang di 

pasarkan secara negatif sebagai contoh yaitu konten prank dan disukai oleh anak 

usia sekolah. Dari proses keputusan pembelian melalui subscribe pada akun 

Youtube Atta Halilintar, peneliti ingin mengetahui dampak yang terjadi pada 

anak-anak setelah mereka mengonsumsi konten yang di pasarkan secara negatif 

dengan tergolong belum cukup umur untuk di konsumsi anak usia mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui pemicu keputusan pembelian anak usia sekolah dalam 

subscribe akun Youtube Atta Halilintar melalui isi konten dengan strategi 

negative marketing yang dijalankan, penulis harus menganalis dan menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Apa saja dampak yang terjadi melalui proses penerimaan konten negative 

marketing pada anak usia sekolah dalam keputusan berlangganan dan 

menonton video pada Youtube Atta Halilintar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menyimpulkan apa saja dampak yang terjadi melalui proses penerimaan 

konten negative marketing pada anak usia sekolah dalam keputusan berlangganan 

dan menonton video pada Youtube Atta Halilintar. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Selain adanya tujuan dalam penelitian, adapun manfaat diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

dan melatih dalam menganalisa fenomena permasalahan yang ada serta 

mencari penyelesaiannya. 

2. Bagi pembaca 

Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan 

sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. 

3. Bagi perusahaan di Indonesia 

Dapat dijadikan pertimbangan apabila ingin menggunakan jasa Atta 

Halilintar dalam mempromosikan brand yang mereka miliki, perusahaan 

juga dapat mengetahui audiens yang ramai mengikuti perjalanan karir 

seorang Atta Halilintar sebagai Youtuber yang kemudian dapat di sesuaikan 

dengan target pasar yang perusahaan tetapkan. 

4. Bagi content creator Youtube Indonesia 

Dapat dijadikan sebagai bahan baca dan pengetahuan mengenai strategi 

pemasaran yang dapat dikerjakan sebagai content creator di Youtube dengan 

baik dan benar dari segi cara hingga memperhatikan dampak yang akan 

terjadi pada penonton atau penikmat video di Youtube. 

 
1.5 Batasan Penelitian 

Dalam proses penelitian yang dilakukan, dapat diberikan batasan bahwa 

penelitian berfokus pada proses pemasaran tanpa menyalahkan atau membenarkan 

Atta Halilintar sebagai content creator. 
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