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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi menjadi kebutuhan utama untuk menunjang segala aktifitas di 

berbagai bidang seperti pemerintahan, perdagangan, hiburan, dan masih banyak 

bidang lainnya. Penggunaan teknologi dianggap menjadi salah satu penunjang 

keberhasilan suatu usaha. Iklan sangat dibutuhkan untuk menawarkan produk 

ataupun jasa yang akan dipasarkan. 

Media sosial instagram pun menjadi salah satu aplikasi sosial media yang 

sangat digemari oleh semua kalangan. Pengguna instagram pun semakin 

meningkat setiap harinya, seolah media sosial sekarang menjadi pemenang dalam 

penyebaran berita daripada televisi.  

Kenaikan pengguna instagram pun menjadi sasaran mencari keuntungan 

bagi para pemilik usaha karena banyak pengguna instagram yang menjadi selebriti 

di instagram karena keunikan akunnya sehingga mengundang banyak pengguna 

instagram lainnya untuk mengikuti aku instagram unik tersebut. Kemudian 

selebriti di instagram ini pun memiliki julukan tersendiri, yaitu selebgram. 

Sebuah akun instagram dikategorikan sebagai selebgram karena memiliki 

banyak pengikut dan pengikut yang dimilikinya pun aktif untuk menyukai dan 

mengomentari postingan di akun instagramnya. Semakin banyak interaksi yang 

diberikan pengguna instagram lain kepada postingan selebgram tersebut, maka 

semakin banyak usaha yang mengajak kerjasama dalam bentuk mengiklankan 
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usaha client dengan cara iklan melalui postingan instagram stories maupun 

postingan di feeds instagram.  

Sistem kerjasama ini disebut sebagai sistem kerjasama endorsement yang 

berarti menyedikan jasa untuk mengiklankan barang atau jasa milik suatu usaha 

dengan tujuan agar follower instagram sebuah akun milik selebgram tersebut 

berminat untuk membeli barang atau jasa milik suatu usaha yang diiklankan 

selebgram.  

Sebenarnya tidak ada patokan khusus perihal berapa banyak pengikut di 

akun instagram milik selebgram untuk membuka jasa endorsement berbayar, 

namun biasanya akun yang akan di endorse oleh suatu usaha cenderung akun 

selebgram yang memiliki puluhan bahkan ratusan ribu followers. 

The Ateam Management merupakan salah satu manajemen ternama yang 

menaungi selebgram-selebgram bertalenta dan terkenal yang sudah dipastikan 

memiliki ribuan pengikut di instagram masing-masing akun selebgram.  

Karin Novilda yang juga merupakan selebgram terkenal dengan jumlah 

pengikut instagramnya sebanyak empat juta dua ratus ribu pengikut di 

instagramnya inilah yang mendirikan The Ateam Management, sehingga Karin 

Novilda disebut sebagai Chief Executive Officer. Terhitung hingga bulan 

desember 2018, The Ateam memiliki dua puluh lima talent yang resmi tercatat. 

Pada sisi pemanfaatan teknologi yang digunakan The Ateam terhitung 

masih menggunakan sistem semi terkomputerisasi yang riskan hilang atau tidak 

tercatat secara sistematis, sehingga lebih menyulitkan dan memakan banyak 

waktu untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penggunaan sistem 
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terkomputerisasi dapat memaksimalkan kinerja dengan cara penyimpanan data 

yang tersistem dengan rapi dengan integritas yang terjamin. Pengolahan data 

dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat dibanding masih menggunakan 

sistem semi terkomputerisasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi 

yang semakin maju, pengelolaan data dan informasi menjadi salah satu faktor 

penunjang peningkatan yang sangat dibutuhkan. 

Melalui skripsi berjudul “PERSEPSI KEGUNAAN SISTEM 

PENGELOLAAN ENDORSEMENT TALENT BERBASIS WEB DI THE 

ATEAM MANAGEMENT”, peneliti berupaya membuat pengolahan data 

endorsement yang terorganisir, sehingga memudahkan client dan manajemen 

dalam mengakses data dan penyimpanan informasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada dalam penelitian yaitu bagaimana persepsi kegunaan sistem pengelolaan 

endorsement talent berbasis web di The Ateam Management. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang diatas, maka 

ruang lingkup yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis persepsi kegunaan sistem pengelolaan endorsement talent 

berbasis web di The Ateam Management. 
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b. Pembuatan aplikasi sistem pengelolaan endorsement talent yag berfokus 

terhadap pengelolaan endorsement di intagram stories. 

c. Pembayaran tagihan biaya dilakukan diluar sistem, client hanya 

mengunggah bukti transfer sesuai dengan tagihan. 

d. Talent berkewajiban menyelesaikan tanggungan endorsement. Pembatalan 

sepihak dari pihak talent sudah diatur diluar sistem melalui kontrak kerja. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun PERSEPSI KEGUNAAN 

SISTEM PENGELOLAAN ENDORSEMENT TALENT BERBASIS WEB DI 

ATEAM MANAGEMENT yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan dan 

client. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah membantu pengguna sistem 

yaitu pihak manajemen dalam pengaturan endorsement talent, sedangkan bagi 

client juga memudahkan dalam pemesanan jasa endorsement talent dari cara 

pemesanan yang sebelumnya bersifat konvensional. 

 


