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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Praktik Kekuasaan Dalam Profesi Sales Promotion Girl (Studi 

Kasus Terhadap SPG Rokok X Di Kota Malang) 

Adhies Suprayogo mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas 

Brawijaya 2016. Skripsi berjudul “Praktik Kekuasaan Dalam Profesi Sales 

Promotion Girl (Studi Kasus Terhadap SPG Rokok X di Kota Malang)”. 

metode yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus deskriptif.  

Dalam penelitian ini mengunakan konsep praktik kekuasaan dari 

Foucault. Dalam praktek kekuasaan yang dimana dalam profesi senagai SPG 

rokok X, tercipta relasi kekuasaan mencakup empat lapisan sosial yaitu 

perusahaan, lembaga penyalur, SPG rokok X dan masyarakat. keempat 

lapisan masyarakat ini masuk dalam relasi kekuasaan dan menjalankan peran 

sesuai fungsinya masing-masing. 

Dari penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu praktek kekuasaan 

dalam profesi SPG rokok X meliputi empat pihak yaitu perusahaan rokok, 

lembaga penyalur, SPG, dan masyarakat. keempat pihak tentunya mempunyai 

peran masing-masing dalam tugasnya. Dalam prakteknya, relasi kekuasaan 

yang terbentuk terkesan tidak merata melainkan terpusat pada perusahaan dan 

lembaga penyalur SPG sebagai pemegang kendali. Dengan adanya 

penyimpangan praktik kuasa SPG yang paling banyak terkena dampaknya. 
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2.1.2 Tren Perawan Kecantikan Perempuan (Studi Fenomenologi 

Pemaknaan Kecantikan Pada Konsumen Perempuan Di Klinik Natasha 

Skin Care Kota Madiun) 

Didin Dwi Kartika mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas 

Brawijaya 2014. Skripsi berjudul “Tren Perawatan Kecantikan Perempuan 

(Studi Fenemenologi Pemaknaan Kecantikan Pada Konsumen Perempuan Di 

Klinik Kecantikan Natasha Skin Care Kota Madiun)”. Metode yang 

digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori Barbie Culture yang ditulis 

oleh Rogers bahwasannya Barbie merupakan wujud dari perempuan cantik. 

kencantikan bagi perempuan adalah hal yang sangat penting. Karena 

kecantikan perempuan adalah ikon objektifikasi seksual dan estetis, ikon 

konsumerisme, dan ikon feminitas yang tegas. 

Dalam skripsi ini membahas mengenai pemaknaan kencantikan bagi 

perempuan yang melakukan perawatan dan memakai produk kosmetik dari 

klinik natasha skin care di Kota Madiun. Bermula dari makna kecantikan 

merupakan sebuah kontrusi sosial dimana saat ini tidak lagi memaknai cantik 

sebagaimana cantik tetapi menjadi sebuah kebutuhan perempuan, dimana 

kebutuhan itu untuk sebuah pengakuan sosial bahwa perempuan itu harus 

cantik.  

Hasil penelitian dari skripsi tersebut, yakni terdapat dua makna 

kecantikan dari konsumen perempuan yang melakukan perawatan di klinik 
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Natasha Skin Care. Pertama yaitu kecantikan sebagai kepercayaan diri, dalam 

hal ini perempuan merasa dengan menjadi cantik, dia bisa mendapatkan 

pujian, baik dari lawan jenis maupun sesama jenis. Sehingga ketika dia 

mendapat pujian dari orang lain, maka ia akan merasa lebih percaya diri 

untuk bergabung di lingkungan masyarakat. Dan kedua yaitu kecantikan 

sebagai penunjang atau tuntutan karir dalam pekerjaan. Perempuan bekerja 

bukan hal yang asing lagi, tidak sedikit pekerjaan yang mengutamakan 

penampilan fisik sehingga menjaga kecantikan fisik menjadi penting.  

Tabel 1  Perbandingan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Adhies 

Suprayogo 

(2016) 

Didin Dwi 

Kartikasari 

(2014) 

Faizatul 

Maimunah 

(2018) 

Judul Praktik 

Kekuasaan Dalam 

Profesi Sales 

Promotion Girl 

(SPG)  

(Studi Kasus 

Terhadap Sales 

Promotion Girl 

Rokok X di Kota 

Malang) 

Tren Perawatan 

Kecantikan (Studi 

Fenomenologi 

Pemaknaan 

Kecantikan Pada 

Konsumen 

Perempuan di 

Klinik Kecantikan 

Natasha Skin  

Care Kota 

Madiun)  

Tindakan Sosial 

SPG rokok X 

Dalam Pemakaian 

Produk Kosmetik 

Pemutih Wajah Di 

Kota Malang 

Teori/Kon

sep 

Konsep Praktik 

Kekuasaan 

Foucault 

Teori Barbie 

Culture, Konsep 

Kecantikan dan 

wajah, Perawatan 

Kecantikan,  

Teori Weber 

Tindakan Sosial, 

Konsep SPG 

 

Metode Jenis Penelitian 

Kualitatif 

Pendekatan Studi 

Kasus  

Jenis Penelitian 

Kualitatif 

Pendekatan 

Fenomenologi 

Jenis Penelitian 

Kualitatif 

Deskriptif 
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Persamaan Membahas  

mengenai SPG 

rokok 

Membahas 

mengenai 

kosmetik  

Membahas 

mengenai kosmetik 

dan SPG Rokok  

Perbedaan Membahas 

mengenai praktik 

kuasa dalam SPG 

rokok X 

Membahas makna 

kecantikan bagi 

perempuan yang 

melakukan 

perawatan di 

klinik Natasha 

Skin Care 

Membahas 

tindakan sosial 

SPG  rokok dalam 

pemakaian produk 

kosmetik yang 

tidak memiliki izin 

BPOM  

 

 Berdasarkan penjelasakan tabel di atas, dapat memberikan temuan baru 

dalam penelitian ini, mengenai tindakan sosial SPG rokok X dalam pemakaian 

produk kosmetik pemutih wajah di Kota Malang. Berdasarkan penemuan peneliti, 

bahwa SPG rokok X memakai produk kosmetik pemutih wajah karena mereka 

memakai produk tersebut karena tuntutan pekerjaan sebagai SPG rokok X, SPG 

rokok X dituntut untuk tampil cantik maka dia memakai produk kosmetik merk 

LH. Serta tuntutan SPG rokok X untuk  mencapai target penjualan oleh perusahan 

rokok X. Dari hasil penemuan peniliti kemudian dianalisis mengunakan teori 

Weber tindakan sosial. Berdasarkan tindakan SPG dalam pemakaian produk 

kosmetik LH, bahwa para SPG rokok X termasuk dalam tindakan rasional 

instrumental. Dalam tindakan rasional instrumental terdapat tujuan dan cara yang 

ingin dicapai. Tujuan SPG rokok ini yaitu ingin tampil cantik karena tuntutan 

pekerjaan dia sebagai SPG rokok yang rata-rata pembeli produknya adalah kaum 

laki-laki. Dengan cara memakai produk kosmetik LH, dia bisa tampil cantik dan 

mempertahankan pekerjaan sebagai SPG rokok.  

Dari hasil temuan peneliti ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Adhies Suprayogo yang membahas mengenai praktik kekuasaan dalam 
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profesi SPG rokok X. Dalam temuannya menjelaskan bahwa lapisan sosial yang 

dinaungi relasi kekuasaan dalam profesi SPG rokok X meliputi perusahaan rokok, 

lembaga penyalur, SPG rokok X, dan masyarakat.  Keempat lapisan itu masuk 

dalam relasi kekuasaan dan menjalankan peran sesuai dengan fungsi masing-

masing. Dalam praktiknya, kekuasaan tidak dibuat menyebar, melaikan terpusat 

pada perusahaan dan lembaga penyalur SPG rokok X sebagai pemegang kendali. 

Sementara teknologi kuasa dipakai untuk mengendalikan relasi kekuasaan berupa 

wacana-wacana pendisplinan tubuh dan ikatan kontrak kerja sebagai sarana 

pengikat. Dengan adanya penyimpangan praktik kekuasan ini, SPG menjadi pihak 

yang paling banyak terkena dampak pendisiplinan. 

2.2 Konsep 

2.2.1 Sales Promotion Girl (SPG) 

Dalam dunia bisnis atau pemasaran produk tidak lepas dari sumber 

daya. Seiring dengan penjualan produk, banyak berbagai cara yang digunakan 

perusahaan untuk mempromosikan penjualan produk. Untuk mempromosikan 

penjualan produk perusahaan mengunakan sales untuk menginformasi produk 

yang dijual langsung kepada konsumen. Dalam mempromosikan produk 

terdapat sales berjenis kelamin laki-laki yang biasa disebut SPB dan sales 

yang berjenis kelamin perempuan yang biasa disebut SPG. Penelitian ini 

berfokus pada SPG (Sales Promotion Girl) karena SPG menjadi kajian utama 

peneliti.  

Pengertian SPG menurut Raharti (2001:21) yakni SPG dari sudut 

bahasa yakni SPG adalah profesi yang bertugas didalam ranah promosi dan 
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penjualan suatu produk. Profesi SPG ini identik dengan wanita-wanita cantik 

dan berumur muda kisaran 18-26 tahun dan memiliki krakteristik yang 

memadai untuk dijadikan seorang SPG. Sedangkan pengertian SPG menurut 

Retnasih (2001:13) SPG dari sudut pandang fungsinya yakni SPG merupakan 

wanita yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk 

hasil dari perusahaan. SPG yang berada di lapangan selain menjual juga 

mempresentasikan produk yang mereka jual. Mereka menutupi kekurangan 

produk tersebut dan mengelabui kekurangan produk dengan kecantikan 

wanita yang menawarkan produk tersebut. 

SPG (Sales Promotian Girl) menurut Tjiptono (1997:63) merupakan 

bentuk penggunaan persuasif secara langsung dengan berbagai intensif 

sehingga mampu dikontrol untuk merangsang minat beli produk dengan 

waktu singkat. Jadi menjadi SPG harus bersikap persuasif yang artinya SPG 

harus bisa merayu dan membujuk konsumen agar konsumen mau mambeli 

produk yang dipromosikanya. Dan dalam membujuk konsumen para SPG ini 

dituntut untuk berpenampilan secara menarik supaya konsumen juga bisa 

tertarik terhadap barang dijual SPG tersebut. 

Dalam hal pekerjaan SPG dibagi menjadi dua yakni SPG regular dan 

SPG event. 

1.  SPG regular adalah SPG ini terikat kontak ataupun sebagai 

karyawan tetap dan mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. SPG 

regular ini bekerja menjual produk yang ditawarkan dan menjual 

produknya berada di outlet. SPG regular harus mengetahui atau 
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mengusai jenis produk yang dijualnya dan mengetahui jumlah 

stock barang yang dijualnya. Dan terdapat target penjualan yang 

harus dipenuhi. 

2. SPG event adalah SPG yang menwarkan produknya berada di 

booth atau stand pameran. SPG event ini ada yang terikat kontrak 

dan ada yang tidak terikat kontak. Tugas SPG event ini 

menawarkan dan menjual produknya ke pengunjung pameran 

selama acara atau pameran itu berlangsung. Pemilihan dalam SPG 

event ini tentunya mencari SPG yang berpenampilan menarik. Dan 

SPG event ini tentunya juga ada target penjualan yang harus 

dipenuhi.  

Menurut Raharti (2001:26) menjadi seorang SPG memiliki beberapa 

kriteria, diantaranya : 

1. Communicating style 

Gaya komunikasi ini merupakan harga mati bagi para 

SPG karena hanya dengan inilah mereka berinteraksi dengan 

konsumen secara langsung. Konsumen berpotensi untuk menilai 

secara subyektif sehingga keberhasilan gaya komunikasi SPG 

ini ditentukan oleh konsumen. 

2. Body Language 

Gerakan fisik ini juga tidak bisa dipisahkan dari SPG 

menawarkan produk. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap 
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keputusan konsumen dalam hal pembelian produk yang mereka 

tawarkan. 

3. Performance  

Pada hal performance ini adalah elemen yang dapat 

dilihat dan ditangkap oleh indera manusia. Dalam hal 

performance ini dapat berupa bentuk fisik yang mencakup tinggi 

badan, warna kulit, dan cantiknya paras seorang wajah wanita. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan yang berkerja 

sebagai SPG rokok X. Dalam pekerjaan SPG rokok event menjual produknya 

untuk laki-laki sehingga dia harus tampil cantik dalam menjual produk rokok 

tersebut supaya para pembeli laki-laki tertarik untuk membeli produk rokok 

yang dijualnya. Selain itu dalam pekerjaan SPG memiliki kriteria 

performance, dimana dalam performance ini juga dituntun dalam hal warna 

kulit dan cantiknya wajah seorang SPG. Maka dari itu SPG memakai produk 

kosmetik agar wajahnya menjadi cantik, putih, dan terlihat glowing. Peneliti 

memilih responden SPG rokok X karena dalam observasi awal peneliti 

mengetahui bahwa SPG rokok tersebut memakai kosmetik merk  LH yang 

tidak memiliki izin BPOM.  

2.3 Tindakan Sosial Weber 

Max Weber (1864-1920) seorang sosiolog kelahiran Erfurt di 

Thuringia, Jerman. Sosiologi Weber mencetuskan teori mengenai tindakan 

sosial. Veeger (1993:171) tindakan sosial Weber ini ke arah keyakinan, motif, 

dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya memberi isi dan 
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bentuk kepada kelakuannya. Jadi tindakan sosioal menurut Max Weber adalah 

tindakan sosial yang memiliki makna dan arti subyektif bagi dirinya sendiri 

dan orang lain.  

Weber (Johnson, 1988:219) mengakatan bahwa rasionalitas 

merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subyektif dan 

juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang 

berbeda. Johnson (1988:220) mengatakan rasionalitas merupakan konsep 

dasar yang digunakan weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan 

sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan 

yang nonrasional. Tindakan rasional menurut weber berhubungan dengan 

pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dilakukan.  

 Weber (Veeger, 1993: 172)  mengatakan Weber berpendapat bahwa 

studi kehidupan sosial yang mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar 

saja, seakan-akan tidak ada inside-story, dan karena itu mengesampingkan 

pengarahan diri oleh individu, tidak menjakau unsur utama dan pokok dari 

kehidupan sosial itu. Semua konsep dasar sosiologi dari Weber membuktikan 

pendirian prinsip ini. Melalui konsep-konsep yang disebut Ideal type, 

sosiologi harus berusaha untuk menjelaskan dan menerangkan kelakuan 

manusia dengan menyelami dan memahami seluruh sistem arti maksud 

subyektif yang menyertainya. Maka Weber membuat klasifikasi tindakan 

sosial terbagi menjadi empat tipe, yakni : 

1. Tindakan Rasional Instrumental 
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Tindakan rasional ini bertujuan untuk tercapainya suatu tujuan  

tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu 

dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin 

diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria menentukan suatu pilihan 

di antara tujuan-tujuannya. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin 

dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi. Tindakan 

ini disebut Zwekcration (zweck = Tujuan). 

2. Tindakan Berorientasi Nilai 

Tindakan ini beorientasi kepada nilai seperti keindahan (nilai 

estetis), kemerdekaan (nilai politik), persaudaraan (nilai keagamaan), 

dll. Orang mengatur hidup mereka demi nilai itu sendiri. Tindakan 

berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya 

merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-

tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu 

yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Jadi dalam 

tindakan berorientasi nilai ini lebih kearah cara seseorang dalam 

mencapai tujuannya. 

3. Tindakan Afeksi 

Dalam tindakan afeksi ini ditandani oleh dominasi perasaan 

atau emosi  seseorang tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang 

sadar. Seorang yang sedang mengalami perasaan seperti cinta, 

kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan serta spontan 

mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang 
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memperlihatkan tindakan afeksi. Tindakan seperti itu benar-benar 

tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau 

kriteria rasionalitas lainnya. 

4. Tindakan Tradisional 

Tindakan tradisional yakni tindakan individu yang memperlihatkan 

perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencaan. 

Tindakan ini merupakan tindakan yang bersifat nonrasional. Individu akan 

membenarkan atau menjelasan tindakan itu, kalau diminta dengan hanya 

mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu merupakan 

kebiasaan invidu tersebut.  

Keempat tipe perilaku sosial diatas yaitu sebagai tipe-tipe ideal dalam 

suatu tindakan. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan, kalau ada 

yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal tersebut. Tindakan atau 

perilaku yang kita temukan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak 

perna atau bersifat tindakan rasional, tindakan nilai, tindakan nilai, ataupun 

tindakan tradisional, tetapi selalu kurang lebih mendekati salah satu dari 

keempat tipe. Pola perilaku individu mungkin bisa sama sesuai dengan 

kategori-kategori tindakan sosial yang bebeda dalam situasi-situasi yang 

berbeda, tergantung pada orientasi subyektif dari individu yang terlibat. 

Tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subyektif dan pola-pola 

motivasional yang berkaitan dengan tujuannya. 
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2.4 Alur Berfikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Alur Berfikir 

 

Keterangan : 

 : Alur Penelitian 

 : Teori Tindakan Sosial Weber 

SPG 

ROKOK 

Memakai Produk Kosmetik Pemutih Wajah 

Yang tidak Memiliki Izin BPOM 

Supaya bisa mencapai 

target penjualan  

Tindakan Sosial 

Tindakan 

Rasional 

Instumental 

Tuntutan Pekerjaan 
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 Dalam alur berfikir di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tindakan sosial  

SPG rokok X dalam pemakaian produk kosmetik pemutih wajah yang tidak 

memiliki izin BPOM di Kota Malang. Pada gambar diatas dijelaskan bahwa SPG 

rokok memakai produk kosmetik pemutih wajah yang tidak memiliki izin BPOM 

di Kota Malang. Yang menjadi fokus penelitian ini yakni SPG yang memakai 

produk pemutih wajah bermerk LH. Kosmetik merk  tersebut sudah jelas-jelas 

dinyatakan oleh BPOM bahwa produk tersebut termasuk kosmetik yang 

mengandung bahan-bahan berbahaya dan dalam kemasan kosmetik tersebut ada 

tulisan nomer BPOM sedangkan pas dicek dalam website BPOM bahwa nomer 

BPOM tersebut tidak terdaftar. 

 Pekerjaan sebagai SPG tentunya ada tuntutan pekerjaan sebagai SPG 

rokok. Tuntutan pekerjaan menjadi SPG rokok mencangkup warna kulit dan 

cantiknya wajah seorang SPG.  Dan dalam memilih produk kosmetik tersebut 

pastinya ada tujuan yang diinginkan SPG rokok X dalam menggunakan kosmetik 

tersebut. Karena dalam pekerjaannya SPG dituntut untuk tampil cantik, supaya dia 

mempertahankan kecantikannya, dia menggunakan produk kosmetik merk LH.  

SPG rokok dituntut untuk tampil cantik karena mayoritas pembeli produknya 

adalah para laki-laki. Dan dalam pekerjaan sebagai SPG rokok juga diharuskan 

mencapai target penjualan.  

 Tindakan sosial menurut Weber adalah tindakan sosial merupakan 

tindakan yang memilih makna dan arti subyektif bagi dirinya dan di arahkan 

orang lain.  SPG rokok X memakai produk kosmetik tersebut termasuk kedalam 
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tindakan rasional instrumental. Dalam tindakan rasional instumental yaitu terdapat 

tujuan dan cara untuk mencapainya. Dalam penelitian ini, tujuan SPG adalah 

untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai SPG rokok dengan cara memakai 

produk merk LH. Serta Mencapai target penjualan karena mayoritas pembeli 

produk rokok adalah para laki-laki.  

 

 

 

 

 

 

 


