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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Sales Promotion Girl (SPG) Rokok X di Kota Malang 

5.1.1 Motif Menjadi SPG Rokok X di Kota Malang 

Seseorang dalam mencari pekerjaan tentunya memiliki pertimbangan 

secara matang. Dan dalam memilih pekerjaan tentunya seseorang telah 

memiliki alasan mengapa dia memilih pekerjaan yang dijalankan saat ini. 

Dalam pekerjaan menjadi sales promotin girl (SPG) tentunya para SPG 

mempunyai alasan tersendiri mengapa menjadi SPG. NV sebagai SPG Rokok 

X di Kota Malang memilih menjadi SPG rokok, karena dia sebelumnya 

menjadi SPG minuman dan kosmetik. Dia memilih menjadi SPG rokok event 

karena dianggapnya menjadi SPG rokok tidak terlalu menyita waktu dan 

menjadi SPG rokok enak karena jualan rokok dianggap lebih gampang. 

“Yo wes suwe kan aku pertama’e gak dadi SPG rokok, 

bien dadi SPG susu tau, SPG kosmetik yo tau. Tapi yo 

ngono kesel, enakan SPG rokok kan SPG rokok eventan. 

Kerja gak terlalu ngoyo mek pas event iku tok. Biasa’e 

per hari kerja 6-8 jam tok. Lek SPG susu sama kosmetik 

iku kan kerjo terus jogo stand’e. Enakkan rokok kerjo’e 

enak dodolan’e yo gampang rokok ketimbang susu opo 

kosmetik” (Wawancara dengan NV, pada 5 Oktober 

2017) 

 

NV mengatakan bahwa dia lebih enak menjadi SPG Rokok ketimbang 

menjadi SPG susu atau SPG Kosmetik karena dalam pekerjaan SPG rokok 

dirasa NV tidak terlalu menyita waktunya. Karna kalau jadi SPG susu dan 

SPG kosmetik, harus menjaga stand jualan produknya secara terus-menerus. 

Dan dalam penjualan produk rokok menurut NV penjualannya lebih gampang 
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daripada penjual produk susu atau kosmetik. Jika dilihat dari teori Weber, NV 

melakukan tindakan sosial yang bersifat rasional instumental, karena dia 

memikirkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Tujuan dia yaitu dia ingin 

pekerjaan yang tidak mengekang, akibat pengalaman dan pekerjaan 

sebelumnya. Kebebasan dalam jam kerja serta penjualan rokok yang 

gampang, serta gaji yang lumayan lebih besar dari pekerjaan sebelumnya, 

membuat dia bekerja sebagai SPG rokok. 

“Tapi lek SPG rokok iki lumayan enak. Gajinya enak, 

ketimbang bien aku dodolan onlineshop sepi, bien 

marketingan property yo ga digaji, ga dodolan omah 

blas. Yo wes aku dadi SPG rokok ae lah dodolan’e enak” 

(Wawancara dengan MA, pada 11 Oktober 2018) 

 

MA yaitu seorang SPG rokok X di Kota Malang, dia dulu mempunyai 

usaha onlineshop dan sebelum menjadi marketing property di Kota Malang. 

dia menjadi SPG rokok X karena menurut MA  dalam penjualan produk 

rokok dirasa mudah ketimbang jualan rumah atau dalam penjualan barang 

yang dijual dia secara online. Dari hasil wawancara dengan MA, jika dilihat 

menggunakan teori Weber tindakan rasional dia bersifat instumental, karena 

dia mempertimbangkan cara dan tujuan untuk mencapainya. Caranya yaitu 

dia bekerja sebagai SPG Rokok X dan Tujuan utama dia yaitu mencari 

pekerjaan yang gajinya lebih tinggi daripada pekerjaan sebelumnya.  

“Perna mbak aku kerja di toko semacam butik gitu 

kerjanya gak enak mbak enak jadi SPG. Lek di butik iku 

gak ada prei’e palingan sebulan dikasi jatah libur 3x, tapi 

gaji’e ya 1 jutaan. Moro aku berhenti kebetulan ada 

lowongan tau dari temenku lek butuh SPG rokok aku 
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coba-coba ngirim lamaran, eh ternyata keterima” 

(Wawancara dengan DI, pada 12 Oktober 2017). 

 

DI mengatakan bahwa menjadi SPG rokok dirasa nyaman, karena dia 

dulu bekerja di butik. Menurut DI kerja di butik tidak enak, liburnya cuma 3x 

dan gajinya sedikit sekitar 1 jutaan, masih enaknya menjadi SPG rokok. 

selain itu, SPG rokok X bernama KA mengatakan bahwa dia lebih enak 

menjadi SPG rokok. Jika dilihat dari teori Weber, tindakan DI termasuk 

dalam tindakan rasional instumental, karena dia mempertimbangkan cara dan 

tujuan dia. Dengan cara bekerja menjadi SPG rokok X, dalam pikiranya 

sudah  memiliki tujuan yaitu dia menginginkan pekerjaan nyaman, tidak 

terlalu menyita waktu, dan gaji yang lebih besar dari pekerjaan sebelumnya. 

Karena dalam pekerjaan sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia digaji 1 

jutaan dan jam liburnya yang sedikit, sedangkan dia bekerja menjadi SPG 

memiliki gaji lebih dan kerjanya ketika event. 

“Kalau kerja kasir gak enak mbak, kerjanya ga ada 

liburnya terus juga kalau ngitung uang salah apalagi ada 

uang kurang dipotong gaji mbak. Makanya aku berhenti, 

terus jadi SPG kosmetik. kalau SPG kosmetik itu tiap 

hari kerja liburnya cuma 3 kali. Terus ada target 

penjualan besar mbak, penjualan kosmetik ya gitu-gitu 

aja. Kalau rokok kan enak mbak kita kerja pas ada event. 

Gajinya yah lumayan mbak” (Wawancara dengan KA, 

pada 21 Oktober 2017) 

 

Menurut KA lebih suka menjadi SPG rokok, karena menjadi SPG rokok 

dirasa gajinya lumayan baik ketimbangan pekerjaannya dahulu. Karena 

dahulu dia bekerja sebagai kasir dan perna menjadi SPG kosmetik. Menurut 

KA bekerja di menjadi kasir tidak enak, kalau ada uang yang hilang dia harus 
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potong gaji. Dan pada pekerjaan menjadi SPG kosmetik target penjualan yang 

besar dan penjualan kosmetik yang biasa-biasa aja. Maka dari itu dia lebih 

suka menjadi SPG rokok karena penjualan lebih enak dan gajinya lumayan 

daripada pekerjaan sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan KA, jika 

dilihat dari teori tindakan sosial Weber. Dia melakukan tindakan rasionalitas 

instumental, karena dia memikirkan tujuan dan caranya. Tujuan utama dia 

menginginkan pekerjaan yang memiliki gaji lebih dan pekerjaan yang 

gampang dalam mencapai target. Dengan cara menjadi SPG rokok dia merasa 

nyaman karena gaji lebih besar daripada pekerjaan sebelumnya. Dan dalam 

berjualan produk rokok, dalam pencapaian target dianggapnya gampang 

daripada pekerjaan dia sebelumnya yaitu SPG kosmetik.   

Dari hasil wawancara di atas memaparkan mengenai pekerjaan dulu 

yang dijalani sebelum menjadi SPG rokok. Pengalaman yang diterima  pada 

pekerjaan sebelumnya, pendangan subjektif didapat dari aspek pengalaman 

individu. Namun bagi Weber menganai pemandangan subyektif seseorang 

yang dijelaskan secara obyektif, verstehen seseorang yang membentuk 

landasan rasionalitas masing-masing berbeda. Weber memandang rasionalitas 

yang terbentuk dari pemahaman subyektif yang berbeda-beda, dan diterapkan 

dan diwujudkan kedalam suatu tindakan 

Pembentukan rasionalitas oleh SPG rokok X ini dipengaruhi oleh 

pandangan seseorang SPG rokok X terhadap pekerjaan sebelumnya. 

Berdasarkan penjelasan dan alasan SPG rokok X diatas, dapat disimpulkan 

bahwa menjadi SPG rokok dirasa lebih baik daripada pekerjaan mereka 
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sebelumnya. Pekerjaan menjadi SPG rokok lebih baik karena dari segi gaji 

yang lumayan bagi mereka. Mereka mencari pekerjaan yang lebih 

menguntungkan dan lebih nyaman bagi mereka daripada pekerjaan mereka 

yang dahulu. Pengalaman sebelumnya yang pernah dialami oleh informan 

menjadikan suatu pandangan secara subjektif (verstehen) yang menjadikan 

suatu pemahaman rasional bagi mereka untuk mengambil pekerjaan SPG 

rokok. 

Tindakan SPG rokok ini dalam memilih pekerjaan sebagai SPG rokok 

X di Kota Malang, jika dianalisis mengunakan tindakan sosial Weber, 

termasuk dalam tindakan rasional intrumental. Karena para SPG Rokok ini, 

merasa bahwa menjadi SPG rokok lebih enak daripada pekerjaan 

sebelumnya. Para SPG rokok ini juga mengatakan bahwa gaji menjadi SPG 

rokok lebih besar daripada pekerjaan mereka sebelumnya. Dan dalam 

melakukan penjualan produk rokok juga lebih gampang dari penjualan 

produk lain yang dilakukan sebelumnya mereka menjadi SPG rokok. 

5.2 Tindakan Sosial SPG Rokok X Dalam Pemakaian Produk Kosmetik 

Pemutih Wajah di Kota Malang 

Dari pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya, hal ini 

berpengaruh pada kehidupan para SPG rokok ini. Tentunya dalam pekerjaan SPG 

rokok banyak tututan atau kriteria yang dilakukan sebagai SPG rokok. salah 

satunya yaitu bahwa SPG rokok harus tampil dan menarik. Hal itu membuat para 

SPG rokok ini untuk mencari produk-produk kosmetik yang digunakan untuk 
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menunjang pekerjaanya sebagai SPG rokok. Sehingga berpengaruh pada alasan 

rasional SPG dalam memakai produk kosmetik pemutih wajah. 

Weber (Johnson, 1988:219) mengatakan bahwa rasionalitas seseorang 

berpengaruh dalam menentukan tindakan sosial yang dimana aspek-aspek 

subyektif perilaku dinilai sebagai objektif yang berasal dari pengalaman. Weber 

membagi tindakan sosial menjadi empat yaitu tindakan rasionalitas instumental, 

tindakan rasionalitas nilai, tindakan afeksi, dan tindakan tradisional. Dalam 

penelitian ini, peneliti menganalisis alasan SPG rokok X dalam pemakaian produk 

kosmetik wajah menggunakan teori rasionalitas Weber 

5.2.1 Pengunaan Kosmetik Pemutih Wajah Oleh SPG Rokok X di Kota 

Malang 

Dalam pekerjaan menjadi SPG rokok tentunya diharuskan untuk 

tampil cantik. Menurut (Raharti, 2001:26) menjadi SPG memiliki tiga kriteria 

yaitu (1) Communicating style, dalam hal gaya berkomunikasi merupakan hal 

yang haruus dimiliki oleh SPG karna mereka secara langsung menawarkan 

produknya ke konsumen, (2) Body Language, dalam hal ini gerak fisik 

seorang SPG dalam menawarkan produk tentuntunya akan berpengaruh pada 

konsumen dalam hal pembelian produk yang ditawarkan oleh SPG, (3) 

Performance, dalam hal ini lebih pada penampilan SPG berupa bentuk fisik 

yaitu tinggi badan, warna kulit, dan cantiknya paras wajah wanita. Seorang 

SPG harus memiliki kriteria di atas, tentunya dalam perusahan rokok manapun 

untuk menjadi SPG rokok memang yang dipilih adalah perempuan-perempuan 
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yang memiliki bentuk tubuh dan wajah yang cantik, seperti keterangan 

informan berikut : 

“Spg rokok iku keterimo langsung kerjo. Koyok mbe 

perusahane iku seng didelok utama yo penampilan wajah 

karo fisik” (wawancara dengan NV, pada 5 Oktober 

2017). 

 

“Lek dadi spg rokok iku kudu ayu. kan sebelum’e onok 

lowongan kerjo dadi spg persyaratan’e berat badan 

ideal, tinggi badan diukur, pokok seng tentang fisik 

didelok” (wawancara dengan MA, pada 11 Oktober 

2017). 

 

“Syarat yo berpenampilan menarik, wajah sama tinggi 

badan yo diukur mbak. Berat badan harus ideal. Yang 

penting spg rokok kan penampilan mbak ya jg mencapai 

target” (wawancara dengan DI, pada 12 Oktober 2017). 

 

“Kalau spg rokok itu pasti syarat-syarat tinggi badan, 

berat, badan, penampilan fisik harus menarik gitu-gitu 

mbak” (wawancara dengan KA pada 21 Oktober 2017). 

 

Keterangan yang diperoleh dari semua informan NV, KA, MA dan DN 

menyimpulkan bahwa menjadi seorang SPG rokok X memang harus 

berpenampilan menarik. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dimiliki oleh 

SPG rokok. Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa SPG rokok 

yang dipilih adalah yang berpenampilan menarik. Karena dalam persyaratan 

kerja untuk jadi SPG rokok X memang terdapat kriteria yang harus dipenuhi 

yaitu berupa penampilan yang menarik. Karena jelas yang berpenampilan 

menarik ini termasuk kategori yang harus dimiliki oleh SPG yaitu dalam hal 

performance. 
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Dari ketiga kriteria SPG dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

bahwa pada SPG rokok harus memiliki performance. Karena dari hasil 

wawancara, informan menjelaskan bahwa penampilannya yang menjadi 

syarat untuk menjadi SPG rokok. Oleh karna itu para SPG rokok X ini, harus 

memiliki penampilan yang menarik. Ketika menjadi seorang SPG rokok ini, 

tentunya diharuskan memiliki wajah yang cantik. Hal yang dilakukan SPG 

rokok ini yakni tentunya melakukan perawatan pada wajah supaya terlihat 

cantik. Dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan SPG rokok ini adalah 

memakai produk kosmetik skin care merek LH. Tentunya tindakan yang 

dilakukan SPG rokok ini didasari atas pertimbangan dan tujuannya. Dalam 

pemakaian produk kosmetik yang dipakai oleh SPG rokok ini, jelas-jelas 

produk kosmetik tersebut berbahaya dan telah dinyatakan oleh BPOM bahwa 

kosmetik tersebut mengandung bahan yang berbahaya tetapi mereka masih 

saja menggunakan produk kosmetik pemutih wajah merk LH. 

Akan tetapi, peneliti juga mewawancari informan sebagai SPG produk 

minuman merk ternama di Kota Malang. 

“Kalau SPG nesle atau SPG yang lain gini pokok 

mencapai target mbak, kalau gak begitu cantik juga 

gakpapa mbak, beda sama SPG rokok. SPG rokok 

emang harus tampil berani mbak dan cantik, kan jualan 

rokok mbak yang beli arek lanang ya kudu tampil 

berani. Kalau SPG kayak aku gini yang penting bisa 

mencapai target, berpenampilan menarik, dan niat 

bekerja. Tapi yang dipilih kebanyakan yang tinggi” 

(wawancara RS pada 6 Februari 2018). 

 

Dari keterangan yang diperoleh dari RS ternyata SPG rokok dengan 

SPG  minuman atau makanan, dll itu berbeda. dari keterangan RS 
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mengatakan bahwa kalau SPG rokok harus tampil lebih berani dari pada SPG 

yang lain. Karena SPG rokok sasaran penjualan produknya adalah para pria 

sedangkan SPG selain rokok sasaran produknya yaitu kebanyakan para 

wanita daripada pria. Disebutkan juga bahwa syarat menjadi SPG sebuah 

minuman tidak harus memiliki wajah yang cantik, tetapi bisa mencapai target, 

berpenampilan menarik, niat bekerja.  

Penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa menjadi SPG 

rokok beda dengan SPG yang lain. Hal tersebut dikarenakan SPG rokok 

menjual atau memasarkan produknya kepada para pria dan dia harus dituntut 

tampil cantik dan harus berpakaian dengan seragam yang sedikit terbuka  

ketika dia menjual produknya. Sedangkan SPG yang lain yakni SPG sebuah 

brand minuman, makanan, kosmetik, dll mereka tidak dituntut untuk tampil 

cantik, tetapi kebanyakan yang dipilih adalah SPG yang memiliki postur 

tubuh tinggi. Berbeda dengan SPG rokok, SPG sebuah brand minuman atau 

makanan menjual produknya untuk semua kalangan. 

Dari hasil wawancara diatas, para SPG Rokok X ini dalam tindakan 

memilih produk kosmetik karena mereka sudah memiliki pemahaman bahwa 

jadi SPG rokok itu harus cantik. Jika dilihat dari teori sosial Weber, para SPG 

rokok X  telah melakukan tindakan sosial rasional instumental, karena mereka 

memilih produk kosmetik LH karena adanya tujuan dan cara untuk 

mencapainya. Tujuannya adalah menjadi SPG rokok karena dalam pekerjaan 

menjadi SPG rokok dianggap lebih enak dari pekerjaan mereka sebelumnya. 

Dan cara yang dilakukan untuk menjadi SPG rokok yaitu dengan cara 
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memakai produk kosmetik pemutih wajah merk LH untuk menunjang 

penampilan mereka sebagai SPG rokok.  

Maka penggunaan kosmetik pemutih wajah LH yang dilakukan oleh 

SPG memberikan perubahan pada wajah mereka, sehingga mereka  tetap 

menggunakan produk kosmetik pemutih wajah LH meskipun produk itu 

berbahaya bagi kesehatan kulit mereka. Dan adanya perubahan bagi wajah 

mereka menjadikan mereka diterima sebagai SPG rokok X di Kota Malang. 

Jadi penggunaan kosmetik pemutih wajah ini juga mempertahankan karir 

mereka dalam pekerjaan sebagai SPG rokok. Dalam pekerjaan sebagai SPG 

rokok dituntut untuk tampil cantik karena pekerjaan mereka menjual produk 

rokok yang mayoritas pembelinya adalah para pria. 

5.2.2 Pengalaman SPG Rokok X Dalam Menggunakan Produk Kosmetik 

Pemutih Wajah Merk LH 

Perempuan tentunya menginginkan untuk tampil cantik, karena salah 

satu bentuk penampilan pertama kali yang dilihat adalah kecantikan wajah 

seseorang. Gloria Swanson (Anthony, 1993:115) mengatakan bahwa wajah 

menjadi penentu dasar bagi persepsi kecantikan atau kejelekan individu dan 

semua persepsi ini secara langsung membuka penghargaan diri dan 

kesempatan hidup kita, wajah sungguh-sungguh menyimbolkan. Maka dari 

itu perempuan selalu menginginkan untuk tampil cantik. 

Tentunya bila wanita menginginkan tampil dengan wajah yang cantik, 

pastinya setiap orang memiliki produk skincare untuk menunjang 

penampilannya. Banyak caranya untuk membuat wajah kita cantik yaitu 
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dengan melakukan perawatan pada wajah kita ke klinik atau salon kecantikan, 

serta memakai produk kosmetik wajah bisa membuat wajahnya menjadi 

cantik, putih, dan bersih. Salah satu cara yaitu dengan memakai produk 

skincare. 

Produk skincare yang beredar di Indonesia tentunya sudah memiliki 

standarisasi. Standarisasi produk kosmetik di Indonesia tentunya harus 

memiliki izin dari BPOM. Ketika kosmetik yang beredar memiliki izin dari 

BPOM dipastikan bahwa kosmetik tersebut aman digunakan bagi masyarakat. 

Tetapi dalam kenyataanya masih banyak kosmetik yang beredar yang tidak 

memiliki izin BPOM. Seiring dengan banyaknya kosmetik-kosmetik 

berbahaya yang beredar di Indonesia. BPOM  melakukan penyidikan ke 

setiap toko-toko yang menjual kosmetik yang mengandung bahan-bahan 

berbahaya bagi kesehatan kulit wajah.  Salah satunya adalah merk LH. 

Para SPG rokok X ini sebenarnya telah mengetahui bahwa kosmetik 

itu berbahaya, tetapi mereka tetap masih memakai.  Dan ada juga SPG rokok 

X yang tidak mengetahui bahwa kosmetik itu berbahaya. Seperti keterangan 

dari Informan : 

“Gak ngerti seh aman opo gak, tapi lek jareku yo gak 

aman berbahaya koyok’e, warna cream’e aneh yo tapi 

tak gawe ae wes. Koyok’e onok nomer BPOM’e”.  

“Harga murah 25ribuan creammalam e tapi masing-

masing toko onok seng jual bedo harga. Ak pakai 

cream malem tok. Tapi iki hasile apik mek 1 opo 2 

minggu ngono hasil’e apik glowing. Sebelum iku aku 

gawe nava green podo murah seh iku bener wajahku 

iso bersihan tapi ga iso glowing”. (wawancara dengan 

NV pada 5 Oktober 2017) 
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NV mengatakan bahwa dia agak ragu-ragu untuk menjawab bahwa 

kosmetik tersebut aman atau tidak. Pada akhirnya, dia menyebutkan bahwa 

kosmetik tersebut tidak aman karna dia melihat dari warna cream dan dia 

melihat sepertinya terdapat nomor BPOM pada produk tersebut. Dan 

penjelasan NV bahwa cream itu memberikan perubahan bagi kulit wajahnya. 

Tindakan NV memakai produk kosmetik pemutih wajah merk LH  

karena harganya yang sangat murah dan  hasilnya bagus di kulit NV. 

Sebelumnya dia memakai skin care merek nava green wajahnya ada  

perubahan, tetapi perubahan diwajah novi yaitu wajahnya menjadi bersih. 

Sejak memakai cream pemutih wajah merk LH wajahnya menjadi glowing 

dan bagus. Dari hasil wawancara diatas, jika lihat dari teori Weber menganai 

tindakan rasional, NV melakukan tindakan rasional instumental karena dia 

memikirkan tujuan dan caranya yang ingin dicapainya. Tujuan dia yaitu 

menjadi SPG rokok dan dengan cara dia  membeli produk kosmetik merek 

lien hua karena dengan harga yang murah dan hasil bagus bagi wajah NV 

membuatnya diterima kerja sebagai SPG rokok. Selain itu, dengan wajah 

yang putih dan glowing itu dapat mempertahan dia dalam profesi pekerjaanya 

sebagai SPG rokok X di Kota Malang. 

DI mengatakan bahwa dia juga ragu akan cream LH ini karna 

harganya yang murah. Sebelumnya dia memakai produk cream malam 

dengan harga 85ribu kemudian harga cream lien hua yang dipakai saat ini 

murah hanya 30ribuan. Oleh karna itu dia lebih memilih kosmetik merk LH.  

“Ya pas beli seh aku rada ragu ya mbak kok murah 

banget. Sebelum aku pakai ms glow cream malem aja 
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harga 85rb. Lha pas beli lien hua harga e murah banget 

mek 30ribuan. Rada ragu sebener’e”. 

 “Murah kok mbak disetiap toko beda-beda. Yo rata-rata 

25-35ribuan mbak. Iya aku pakek sepaket mbak. Aku 

beli di gajahmada 25ribuan tapi aku beli ndek malang 

plasa 35rbanmbak. Trus aku yo pernah liat matos 

kosmetik-kosmetik seng dipinggiran iku onok tapi 

harga’elarang 50rb. Aku bien pakek cream malam tok 

mbak pakai ms glow harga 85ribu tapi ada perubahan 

dikit. Aku pakai cream LH ini gak sampe seminggu wes 

ada perubahan cerahan mbak. Trus pas 2 mingguan lek 

gak salah wajahku apik mbak putih, bersinar, ngono 

mbak”. (wawancara dengan  DI pada 12 Oktober 2017) 

 

Dari penjelasan DI, dia memakai produk kosmetik merk LH karena 

harga kosmetik tersebut murah. Dia juga memandingkan dengan cream 

lamanya dulu merk ms glow yang tidak membuat wajahnya glowing. Sejak 

Dian memakai kosmetik merk LH pada waktu 2 mingguan wajahnya menjadi 

glowing. Dari hasil wawancara oleh DI, jika dianalisis mengunakan teori 

Weber, dia melakukan tindakan rasional instumental. Dalam tindakan 

rasional instrumental memikirkan cara dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan 

utama yaitu karena ingin mempertahan karirnya sebagai SPG rokok dengan 

cara memakai produk kosmetik pemutih wajah merek LH karena harga 

kosmetik lien hua yang murah dan memberikan perubahan bagi wajahnya.  

Dari wawancara diatas, dijelaskan bahwa NV dan DI sebenarnya 

mengetahui bahwa kosmetik tersebut berbahaya dari cara dia menjawab 

tentang keraguan akan kosmetik pemutih wajah merk LH ini, tetapi mereka 

masih memakainya. Alasan NV dan DN tetap memakai produk kosmetik LH 

karena pemakaian produk kosmetik tersebut memberikan perubahan wajah 

pada mereka untuk menunjang karir mereka sebagai SPG rokok yang harus 
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tampil cantik dan menarik. Dan ada juga informan yang tidak mengetahui 

bahwa produk kosmetih pemutih wajah itu berbahaya, seperti yang 

dipaparkan oleh informan sebagai berikut : 

“Ealah tak pikir iku aman2 ae kan onok tulisan e ndek 

tempat cream. Kan cream ku seng bien iku ndek 

tempat cream ga onok tulisan mbe merk’e” 

 “Harga mek 25ribuan per cream. Jd lekcream malam 

mbe siang 50rban. Murah kan tp hasil e apik glowing. 

Bien tuku kosmetik online harga 55rb cream malam 

cream pagi  50rb. Kacek adoh kan”. Enak kan aku 

cocok terus harga’e murah, duek’e isogawe tuku 

keperluan lain.(wawancara dengan MA pada 11 

Oktober 2017) 

 

MA mengatakan bahwa cream merk LH ini aman. Karna dalam 

kemasan produk LH ada tulisan seperti merk, kegunaan, dll. Sedangkan 

dalam cream yang dulu dibelinya tidak ada tulisan hanya bertempatkan di 

tempat yang polos tidak ada tulisan serta penjelasan produk. Keterangan yang 

diperoleh dari MA mengatakan bahwa harga cream LH hasilnya glowing 

membuat dia memakai produk kosmetik pemutih wajah merk LH. Selain itu 

dia dulu membeli kosmetik pemutih wajah di online  tidak ada merk harga 

mahal dari merk LH, makanya dia lebih memilih produk LH karena harga 

yang murah. Dia membeli kosmetik yang murah agar bisa beli keperluan 

yang lain. 

Berdasarkan wawancara dengan MA, jika dilihat mengunakan teori 

Weber. Maka tindakan MA dalam pemakaian produk kosmetik wajah merek 

LH termasuk dalam tindakan rasionalitas instrumental. Dalam tindakan 

rasionalitas instumental karena tujuan dia sebagai SPG rokok dengan cara 

memakai produk kosmetik LH. Dia memilih produk LH karena bisa 
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memberikan perubahan pada wajahnya serta harga yang murah daripada 

kosmetik yang dulu dia pakai. Dan dengan memilih produk kosmetik yang 

murah maka dia bisa menyisihkan uangnya buat membeli kebutuhan yang 

lainnya.  

Berikut adalah tabel efek pemakaian produk kosmetik pemutih wajah 

merek lien hua oleh SPG rokok X di Kota Malang : 

Tabel 2 Efek Pemakaian Produk Kosmetik Pemutih Wajah 

Nama Merk 

Kosmetik 

Lama 

Pemakaian 

Sebelum 

Memakai 

Produk 

Kosmetik 

Sesudah 

Memakai 

Produk 

Kosmetik 

NV LH 3 Tahun  Rada Putih 

tapi tidak 

glowing 

Putih dan 

glowing 

MA LH 1,5 Tahun Biasa saja Tambah putih 

dan glowing 

DI LH 2 Tahun Muncul 

bintik-bintik 

kecoklatan 

Bintik 

kecoklatan 

hilang dan 

mulus 

KA LH 1 Tahun Jerawatan Jerawat ilang, 

tambah putih, 

kinclong 

Sumber : Data Peneliti (2018) 

Dalam tabel di atas terlihat bahwa efek pemakaian produk yang SPG 

gunakan memberikan efek yang bagus bagi wajah mereka. Dari  tabel di atas 

menunjukkan, pemakaian produk kosmetik pemutih wajah  LH terlama 

adalah  NV yaitu selama 3 tahun, kemudian DI selama  2 tahun, MA 1,5 

tahun, dan KA selama 1 tahun. Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa 

pemakaian produk kosmetik LH memang memberikan efek perubahan pada 

wajah mereka yang memakai produk kosmetik tersebut. Rata-rata mereka 
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yang memakai produk kosmetik pmutih wajah LH, wajahnya menjadi lebih 

putih serta glowing. 

Jika dilihat dari penjelasan SPG yang memakai kosmetik pemutih 

wajah merk LH. Rata-rata dari hasil wawancara yaitu wajah mereka menjadi 

lebih bagus dan glowing. Dari penjelasan BPOM memang rata-rata kosmetik 

yang tidak memiliki izin BPOM mengandung bahan-bahan yang berbahaya 

seperti merkuri, hidrokinon, retionoc acid. Ketiga bahan-bahan tersebut biasa 

digunakan dalam produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM. Memang 

ketiga bahan itu membuat perubahan pada kulit, tetapi dalam jangka waktu 

yang lama maka pemakaian itu akan membahayakan bagi kesehatan kulit. 

Memang bahan-bahan tersebut bisa digunakan tetapi harus dengan 

pengawasan dokter kulit. Sedangkan di Indonesia terutama di Kota Malang 

banyak beredar kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM. 

Dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa efek produk kosmetik pemutih 

wajah LH, di sini bisa dilihat menganai rasionalitas SPG mengapa dia 

memilih produk kosmetik LH. Jika dilihat dari teori Weber, tindakan para 

SPG rokok X memakai produk kosmetik pemutih wajah merk LH termasuk 

pada tindakan rasionalitas dia sebagai SPG rokok. Karena dengan dia menjadi 

SPG rokok X, tentunya dia harus menjalankan apa yang menjadi aturan 

dalam pekerjaanya. Mereka memakai produk kosmetik pemutih wajah LH 

terlihat adanya perubahan pada wajah mereka yaitu lebih cantik, putih, dan 

glowing. Perubahan pada mereka tidak lepas dari tutuntan pekerjaan mereka 

sebagai SPG rokok X di Kota Malang. Jadi mereka mempertahankan 
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kencantikannya untuk pekerjaan sebagai SPG rokok dengan cara memakai 

produk kosmetik LH. 

Dalam hal ini, tidak semua SPG Rokok memakai produk kosmetik 

pemutih wajah merk LH. NN sebagai SPG rokok, dia menggunakan kosmetik 

merk TS. Dia memakai produk teraskin selama dua tahun. Perubahan wajah 

yang dialami NN yaitu dia memiliki wajah yang kusam setelah dia memakai 

produk kosmetik teraskin wajahnya jadi putih dan cerah. Dari penjelasan NN 

mengatakan : 

“Aku pakai merk TS mbak. Aku pakai semua 

creamnya sepaket sama pembersih sama sabun 

mukanya. Pertama kali pas pakai ini wajahku kusem 

gitu kan aku dulu sering main diluar pas aku pakai 

teraskin ini wajahku lumayan cerah”(Wawancara 

dengan NN pada 3 Februari2017). 

 

NN memakai produk kosmetik merek teraskin. Disini bisa dilihat 

bahwa tidak semua SPG rokok X memakai produk kosmetik pemutih wajah 

merek LH. Dari Penjelasan NN dia memakai produk pemutih wajah merek 

TS. Dia mengatakan bahwa memakai produk teraskin membuat wajahnya 

mengalami perubahan. Dan peneliti mewawancari seorang penjual kosmetik 

yang dulunya memakai kosmetik lien hua yang mengatakan : 

“Iya aku dulu pertama’e gawe LH emang apik ke 

wajahmbak, terus lama-lama aku pakai muncul 

jerawat kecil-kecil sama bintik-bintik kayak bekas 

jerawat. Terus aku mandek ganti cream HN. Wes 1 

tahun gawecream HN” (Wawancara NI pada 7 

Februari 2018). 

 

Dari penjelasan NI dia mengatakan bahwa dulu memakai pemutih 

wajah merk LH selama 5 tahun. Memang awal-awal pemakaian dia memakai 



 

67 
 

kosmetik pemutih wajah tersebut membuat wajahnya bagus dan putih, tetapi 

setelah dia memakai 5 tahunan, wajahnya mengalami muncul jerawat kecil-

kecil dan bintik-bintik hitam seperti bekas jerawat. Akhirnya dia memutuskan 

untuk berhenti menggunakan cream LH dan ganti mengunakan cream HN. 

Ketika dia berhenti mengunakan LH dia merasa wajahnya menjadi kusam dan 

akhirnya dia memutuskan untuk memakai cream HN.   

5.2.3 Proses SPG Rokok X Menngetahui Produk Kosmetik Merk LH 

Seseorang dalam memilih produk kosmetik pemutih wajah tentunya 

masing-masing dari SPG rokok ini memiliki alasan atau proses yang berdeda-

bedanya tentunya dalam memakai produk kosmetik tersebut. Seperti yang 

dipaparkan beberapa informan sebagai berikut : 

“Kan aku pas mlaku-mlaku nang gajahmada pas kate 

nang ratu, aku delok-delok onok wong dodolan kosmetik. 

Mbak-mbak seng dodolankosmetik iku wajah’e apik lha 

aku yo takon mbak iku pakei cream apa, mbak seng 

dodolan njawab pakai LH terus aku didudui crem’e iki 

loh mbak. Harga’e murah trus hasil bagus jare seng 

dodolan yo aku tuku ae” (wawancara dengan NV 5 

Oktober 2017). 

 

Pemakaian produk kosmetik lien hua yang dilakukan oleh NV, karena 

dia menginginkan wajah seperti penjual kosmetik. ketika dia berjalan-jalan 

disuatu mall di Kota Malang dia melihat ada penjual kosmetik yang dirasa 

bagus, kemudian dia bertanya kepada penjual kosmetik tersebut. Kemudian 

dia juga mengetahui bahwa harganya yang murah maka dia langsung 

membeli produk kosmetik tersebut. Setelah dipakai, ternyata kosmetik 

tersebut memberikan perubahan pada wajah NV.  
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Dari hasil wawancara NV, dapat disimpulkan bahwa dia memakai 

produk kosmetik tersebut karena dia menginginkan wajah putih dan glowing. 

NV memakai produk tersebut jauh sebelum dia menjadi SPG rokok X. Dia  

memakai produk kosmetik pemutih wajah lien hua sudah lama yakni sekitar 3 

tahunan, sedangkan dia menjadi SPG rokok X sudah 2 tahunan. Terlihat 

bahwa sebelum dia memakai produk kosmetik LH sebelum dia menjadi SPG 

rokok. Disini terlihat bahwa setelah memakai produk kosmetik LH dan 

mengalami perubahan pada wajah NV, yang awalnya dia menjadi SPG 

kosmetik kemudian dia beralih menjadi SPG rokok.  

Berarti terlihat bahwa penjelasan dari NV jika dianalisis menurut teori 

Weber, dia melakukan tindakan rasional instumental karena tujuan dan cara 

dia yang dipertimbangkan ketika menjadi SPG rokok. Dia sudah mengetahui 

bahwa menjadi SPG rokok itu harus putih dan cantik. Maka dari itu pada saat 

dia memakai kosmetik LH dan pengalami perubahan pada wajahnya menjadi 

putih dan glowing dia memilih pekerjaan sebagai SPG rokok daripada bekerja 

sebagai SPG kosmetik. dan dia juga mengetahui bahwa SPG rokok gajinya 

lebih besar daripada SPG yang lain. 

Kemudian NV  bertemu dengan MA. MA merupakan teman lama dari 

NV. Kemudian pada waktu bertemu dengan NV, dia melihat bahwa adanya 

perubahan dari wajah NV maka dari itu dia memutuskan untuk membeli 

produk kosmetik LH. 

“Lha aku delok wajah e nvapik yo wes aku nyoba’ tuku 

ehh hasil’eapik pisan nang aku. Trus yo cream lien hua 

murah”. (Wawancara dengan MA pada 11 Oktober 

2017). 



 

69 
 

 

Dari wawancara diatas MA memakai produk kosmetik pemutih wajah 

lien hua dari NV. Ketika MA bertemu dengan NV pada saat itu reuni SMA, 

kemudian mereka bertemu dan MA tanya-tanya mengenai kosmetik yang 

dipakai NV. Akhirnya beberapa minggu setalah ketemu MA langsung 

membeli produk kosmetik LH tersebut. Dan beberapa bulan setelah itu, MA 

meminta pekerjaan kepada NV, karena dia dulu yang bekerja sebagai 

marketing perumahan dan dagangan onlineshop sepi, akhirnya dia diajak NV 

untuk menjadi SPG rokok. 

Penjelasan dari MA tersebut, jika dianalisis dengan teori Weber 

bahwa MA melakukan tindakn rasional instumental. Karena dia pada saat 

bertemu NV bekerja sebagai SPG rokok dan memili wajah yang putih dan 

glowing. Oleh karena itu dia bertanya kosmetik apa yang dipakai, kemudian 

dia membeli produk kosmetik itu. Dan pada beberapa bulan setelah memakai 

produk kosmetik itu bercerita bahwa pekerjaan menjadi marketing property 

dan onlineshop sepi sehingga dia ingin bekerja sebagai SPG rokok. Bahwa 

bila menjadi SPG rokok dirasa enak menurut MA. Terlihat bahwa dia 

memakai produk kosmetik tersebut karena sebelumnya sudah mengetahui 

bahwa SPG rokok itu harus cantik dan putih. Maka dari itu dia memakai 

produk kosmetik LH. setelah memakai produk kosmetik itu dan mengalami 

perubahan pada wajahnya dia memilih pekerjaan sebagai SPG rokok. 

Selanjutnya pada saat NV menjadi SPG rokok, dia mempunyai teman-

teman SPG rokok yang menjadi teamnya. Teman team SPG rokok yaitu DI 

dan KA. Mereka ini merupakan teman SPG dari NV. Mereka tau produk 
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pemutih wajah dari NV. DI adalah teman SPG NV sudah lama, sejak menjadi 

SPG rokok X dia sudah menjadi satu team dengan DI.  

“Aku pakei merk LH mbak, aku dikasi tau mbak nv 

temenmu itu. Aku emang pingen pakek cream 

itu.soalnya bagus mbak. Wajahku dulu sempet 

mengalami masalah muncul bintik-bintik coklat, aku 

pakai itu terus ilang. Ya keinginan aku sendiri mbak 

soalnya wajahnya nv jadi bagus akhirnya aku coba beli 

cream itu mbak”” (Wawancara dengan DI pada 12 

Oktober 2017). 

 

DI mengatakan bahwa dia tau kosmetik merek LH tersebut dari NV. 

Karna pada saat itu Dian menanyakan kepada NV produk skincare apa yang 

dipakai. Karna pada saat itu DI wajahnya muncul bintik-bintik coklat seperti 

bekas jerawat. Dan setelah tau produknya dan harga yang murah akhirnya dia 

memutuskan untuk membeli produk kosmetik LH. DI  memakai produk 

kosmetik tersebut, karena dia diberitahu temennya NV bahwa kosmetik 

tersebut bagus. Pada saat membeli pemutih wajah tersebut dia juga melihat 

bahwa yang jual cream tersebut memakai produk itu. Dan juga karna 

harganya murah dia memutuskan untuk memakai cream pemutih wajah merk 

LH. 

Wawancara yang disampaikan oleh DI, jika dianalisis mengunakan 

teori Weber. Termasuk dalam tindakan rasional instumental. Tuntutan 

pekerjaan menjadi SPG rokok yang harus tampil dengan wajah cantik, bersih, 

dan putih. Pada saat itu dia mengalami perubahan pada wajahnya yaitu 

muncul bintik-bintik coklat. Karena tuntutan pekerjaan sebagai SPG rokok 

akhirnya dia menanyakan kosmetik yang dipakai oleh NV. Dan akhirnya dia 
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memakai produk kosmetik LH untuk mempertahan pekerjaannya sebagai 

SPG rokok X di Kota Malang. 

“Ya keinginan aku sendiri mbak, soalnya aku liat 

wajahnya nv jadi bagus akhirnya aku coba beli cream itu 

mbak” (Wawancara dengan KA pada 21 Oktober 2017). 

 

Dari pernyataan KA bahwa dia mengatahui kalau NV memakai 

produk kosmetik LH. KA merupakan teman satu team SPG rokok dengan 

NV, dulunya dia juga bekerja jadi SPG kosmetik bersama NV. sebelum 

bekerja jadi SPG rokok, NV bekerja sebagai SPG kosmetik barengan dengan 

KA. Setelah melihat perubahan pada wajah NV. Karena adanya masalah 

wajah akhirnya dia memutuskan untuk mencoba memakai kosmetik pemutih 

wajah merk LH. 

Penjelasan MA menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan rasional 

instumental. Karena pada saat dia menjadi SPG kosmetik bersama NV dia 

melihat adanya perubahan pada wajah NV, kemudian NV juga berhenti dari 

SPG Kosmetik menjadi SPG rokok. Akhirnya KA membeli produk kosmetik 

tersebut, dan ikut-ikutan NV menjadi SPG rokok. Berarti disini terlihat bahwa 

KA membeli produk kosmetik tersebut karena tujuanya yaitu dia ingin 

menjadi SPG rokok dan dia juga merasa bahwa menjadi SPG rokok lebih 

enak daripada menjadi SPG kosmetik. Cara yang dilakukan menjadi SPG 

rokok yaitu dengan cara memakai produk kosmetik LH yang merubah 

wajahnya menjadi lebih cantik dan putih sehingga dia menjadi SPG rokok. 

Dari kutipan wawancara SPG rokok X di Kota Malang proses SPG 

rokok X menggunakan produk kosmetik pemutih wajah LH adalah karena 
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mereka menginginkan pekerjaan yang gajinya lebih besar besar yaitu menjadi 

SPG rokok. Jika dianalisis menggunakan teori Weber, para SPG rokok X 

melakukan tindakan rasional instrumental. Sesuai dengan tujuannya yaitu 

menjadi SPG rokok, dilakakukan dengan cara mempercantik diri mengunakan 

kosmetik pemutih wajah merek LH. Dalam pekerjaan menjadi SPG rokok 

ditutut untuk tampil cantik, dan sebelum menjadi SPG rokok mereka 

mempercantik diri dengan memakai produk kosmetik merk LH . Berarti hal 

tersebut sudah jauh-jauh terpikir oleh para SPG rokok ini bahwa menjadi SPG 

rokok itu enak, maka dari itu mereka mencari produk kosmetik yang bisa 

membuat perubahan pada wajah mereka. Dan ketika mereka mengalami 

perubahan pada wajah, mereka mencoba untuk menjadi SPG rokok, dan 

akhirnya mereka pun keterima menjadi SPG rokok. 

5.2.4 Dampak Pemakaian Produk Kosmetik Merk LH Bagi Pekerjaan  

SPG Rokok X di Kota Malang  

Dalam pemakaian produk kosmetik pemutih wajah merk LH, tentunya 

para SPG rokok ini telah mengalami perubahan pada wajah mereka. 

perubahan yang dialami oleh SPG rokok ini adalah memiliki wajah yang 

cantik, putih, bersih dan glowing.  Selain wajah yang cantik, para SPG rokok 

ini juga karena tuntutan pekerjaan dalam pekerjaannya sebagai SPG rokok. 

Sehingga mereka memakai kosmetik pemutih wajah merk LH yang memang 

hasilnya terlihat lebih bagus di kulit wajah mereka. Tentunya dalam 

pemilihan produk kosmetik skin care para SPG ini mempunyai pertimbangan 
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untuk memakai produk kosmetik tersebut. Hal tersebut tentunya didasari oleh 

pertimbangan yang berbeda untuk setiap orang. 

“iyo lah dadi spg rokok iku kudu ayu kan lek daftar dadi 

spg rokok yo diseleksi” (Wawancara dengan NV pada 5 

Oktober 2017). 

 

Penjelasan dari NV bahwa menjadi SPG rokok itu harus cantik karena 

seleksi pada masuk menjadi SPG rokok yang diseleksi adalah SPG yang 

mempunyai penampilan cantik dan warna kulit yang putih. Dalam hal ini 

sudah terlihat jelas jika dianalisis mengunakan teori Weber, maka tindakan 

yang dilakukan oleh dia yaitu tindakan rasional instumental. Karena tujuan 

utama adalah menjadi SPG rokok dengan cara merawat diri mengunakan 

kosmetik pemutih wajah merek LH, sehingga terdapat perubahan pada 

wajahnya. Dengan perubahan wajah yang dialami menjadi lebih putih dan 

glowing, berarti dia sebelumnya sudah tau kalau menjadi SPG rokok itu harus 

cantik. Maka dari itu dia mencari produk kosmetik yang membuatnya cantik 

sehingga dia terpilih pada seleksi menjadi SPG rokok X di Kota Malang. 

 

“Ya iya lah mbak lek gak cantik gimana mau ngikat 

pembeli kita lah kan kita jualan ke laki-laki ya lek 

gakcantik yak opo arek lanang gak tertarik beli rokok e 

mbak” (wawancara dengan DI  pada 12 Oktober 2017). 

Dari pemaparan DI, dia mengatakan bahwa SPG rokok harus cantik, 

karena dia menjual produk untuk laki-laki. Dia mengatakan kalau tidak cantik 

gimana mau mengikat para laki-laki untuk membeli produk rokoknya. Jika 

dilihat mengunakan teori Weber, DI melakukan tindakan rasional 

instumental. Karena dia mempertimbangkan tujuan dan cara untuk 
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mencapainya. DI menggunakan kosmetik pemutih wajah merek LH supaya 

dia bisa tampil cantik untuk mengikat para pembeli yang rata-rata adalah para 

laki-laki. Dengan memiliki wajah yang cantik jadi dia bisa mengikat pembeli 

untuk mencapai target dalam penjualan produk rokok yang dijualnya. 

“Iya mbak kalau spg rokok harus cantik. menurutku spg 

rokok harus cantik kalau spg rokok jual barangnya buat 

laki-laki iku mbak jadi harus cantik” (wawancara dengan 

KA pada 21 Oktober 2017). 

KA mengatakan bahwa apabila menjadi SPG rokok harus memiliki 

wajah yang cantik karena dia menjuak produk rokok yang mayoritas 

pembelinya adalah para laki-laki. Jika dilihat dari teori Weber, tindakan yang 

dilakukan oleh KA termasuk dalam tindakan rasional instumental. Karena 

dengan memakai produk kosmetik pemutih wajah merek LH membuat 

perubahan pada wajahnya yaitu semakin cantik, dia ketika semakin cantik 

akhirnya dia masuk seleksi menjadi SPG rokok. Ketika dia sebelum menjadi 

SPG rokok, disini terlihat jika dia sudah mengetahui bahwa menjadi SPG 

rokok itu harus cantik, karena mayoritas pembeli produk rokok adalah para 

laki-laki dan dia juga memiliki tujuan lain yaitu mencapai target penjualan. 

Dari penjelasan informan diatas menunjukkan para SPG rokok X 

berpendapat kalau menjadi SPG rokok harus cantik. Dalam hal ini, jika 

dianalisis menggunakan teori Weber, mereka melakukan tindakan rasional 

insrumental. Karena dengan pemakaian kosmetik wajah merk LH membuat 

perubahan wajah mereka menjadi lebih cantik. Dan dengan modal cantik 

tersebut, mereka bisa bekerja sebagai SPG rokok. hal ini sudah terjadi 
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pengalaman pada diri mereka kalau SPG rokok harus cantik, maka dari itu dia 

memakai kosmetik pemutih wajah merek LH dan kemudian mereka memilih 

menjadi SPG rokok. Karena  mereka menggap pekerjaan SPG mempunya gaji 

yang lumayan besar daripada pekerjaan mereka sebelumnya.  

Berbeda dengan pendapat RS yang menjadi SPG sebuah brand 

minuman. Dia menyatakan bahwa kalau menjadi SPG sebuah brand 

minuman atau SPG yang lain (bukan rokok) tampilan wajah bukan jadi faktor 

utama yang penting mencapai target penjualan.  

“Kalau spg nesle atau spg yang lain gini pokok mencapai 

target kalau ga begitu cantik juga gakpapa mbak. Pokok 

tinggi 160cm, beda sama spg rokok.” (Wawancara 

dengan RS pada 6 Februari 2018) 

Dari pernyataan RS SPG rokok itu berbeda dengan SPG yang lain. 

Kalau jadi SPG suatu brand minuman penampilan wajah tidak menjadi 

masalah, yang penting mencapai target penjualan dan memiliki bentuk fisik 

yang tinggi. Dalam hal ini terdapat perbedaan  antara SPG rokok dan SPG 

sebuah brand minuman.  

Selain itu dampak yang berikan dalam pemakaian produk kosmetik 

LH yaitu para SPG rokok ini bisa mencapai target dalam penjualan produk 

mereka. Karena dengan dia tampil cantik maka mereka akan menarik 

perhatian para laki-laki untuk membeli produk rokok yang dijual SPG. 

Seperti yang dikatakan oleh informan : 

“ Iyo pasti onok target e. Target iku tergantung eventopo 

biasa sehari ditargetin 3-5 slop rokok per spg. Kan kita 
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kerja e pas event yo carae biasa pasti  rokok yo otomatis 

promosine nang wong lanang. Trus biasa kan kita spg 

tugase nawarin rokok cek dibeli. Yah aku promosi 

supaya mampir nang booth mbe dirayu-rayu titik lha 

terus yo pasti wong lanang tuku-tuku dewe” (wawancara 

dengan NV pada 5 Oktober 2017). 

Dalam pekerjaan sebagai SPG tentunya ada target yang harus tercapai. 

Jika dianalisis mengunakan teori Weber, termasuk dalam tindakan rasional 

instumental karena para SPG rokok mempunyai target dalam penjualan 

produk mereka. NV mengatakan bahwa dalam pekerjaan sebagai SPG harus 

ditargetkan menjual 3-5 slop rokok dalam satu event. Target yang diberikan 

itu harus habis terjual. Dengan dia menjadi SPG rokok, pasti target 

pembelinya adalah laki-laki maka dia harus tampil dengan wajah yang cantik. 

Supaya para lelaki iki tertarik untuk membeli produk rokok yang dijual SPG 

ini. Untuk mempertahankan wajahnya yang cantik NV memakai produk 

kosmetik pemutih wajah merk LH. 

“Ya kita kalau rokok itu rada gampang targetnya mbak. 

Ya kita jualan mbak ke mas-mas atau bapak-bapak yang 

ada di acara event itu. Ya biasanya digudoi mbak yo aku 

sebagai spg mesam-mesem ae trus rada dirayu sama 

disuruh beli rokok mbak” (wawancara dengan DI, pada 

12 Oktober 2017). 

Dari penjelasan DI terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh DI 

dalam mencapai target penjualan yaitu dalam pekerjaan dia sebagai SPG 

rokok, pasti dia menawarkan produknya kepada kaum laki-laki. Dalam 

menawarkan produk ke kaum laki-laki pastinya para laki-laki ini akan tertarik 

atau lebih menarik kalau yang jualan adalah perempuan yang cantik dan 
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bertubuh sexy. Supaya para SPG rokok ini mencapai target dia harus 

menjualkan produknya kepada laki-laki dan merayu laki-laki supaya membeli 

produknya.  

Berdasarkan kutipan wawancara SPG rokok X di Kota Malang, Jika 

dilihat mengunakan teori Weber. Mereka melalukan tindakan rasional 

instumental karena mereka memikirkan tujuan dan cara yang ingin 

dicapainya.  Dengan pekerjaan mereka sebagai SPG rokok, terdapat aturan 

yang harus dijalani yaitu tampil cantik dengan wajah yang putih dan  

mencapai target penjualan. Tujuan utama sebagai SPG rokok yaitu SPG 

rokok X dituntut oleh perusahan rokok X untuk mencapai target penjualan. 

Dalam mencapai target penjualan para SPG rokok X ini berjualan produk 

rokok yang mayoritas pembelinya adalah para laki-laki. Tentunya apabila 

mayoritas pembeli adalah laki-laki maka sebagai SPG rokok yang berjualan 

diharuskan untuk tampil cantik dan menarik supaya para laki-laki mau 

membeli produk rokok mereka. 

 Untuk tampil cantik dan menarik, tentunya para SPG rokok harus 

mendandani dirinya supaya terlihat cantik dan manarik didepan para 

konsumennya yang mayoritas adalah laki-laki. Dengan cara mereka tetap 

memakai produk kosmetik pemutih wajah merk LH untuk mempertahankan 

kecantikan wajah mereka dan dalam pekerjaannya sebagai produk SPG rokok 

yang dituntut untuk tampil cantik karna berhubungan dengan pembeli yang 

membeli produknya yaitu kaum laki-laki. Dan kaum laki-laki tertarik untuk 

membeli produk yang dijualnya. Ketika pra laki-laki tertarik untuk membeli 
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produknya, secara otomatis para SPG ini juga meningkatkan target penjualan 

mereka. 

 

 


