
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bagi seorang mahasiswa, personal branding merupakan hal 

yang sangat lumrah dan penting untuk dilakukan karena memiliki 

dampak yang besar khususnya dunia pekerjaan nantinya. Bukan hanya 

di dunia pekerjaan saja,  personal branding juga dapat meningkatan 

kepercayaan diri seseorang, membangun koneksi khususnya pada satu 

bidang, dan juga meningkatkan kredibilitas atau nilai jual seseorang. 

Di era digital yang sudah maju ditambah lagi dengan kompetisi antar 

individu sekarang ini, semakin banyak orang yang memiliki kesamaan 

keahlian dalam berbagai-bagai bidang. Itu sebabnya mahasiswa perlu 

membangun personal branding dirinya supaya dapat terlihat dan lebih 

menonjol. Salah satu upaya untuk melakukan personal branding 

adalah melalui media sosial. Ardianto (2011) dalam buku Komunikasi 

2.0 mengatakan bahwa media sosial online memiliki pengaruh yang  

besar dalam menciptkan opini masyarakat. Media sosial yang dikenal 

juga sebagai jejaring sosial merupakan perkembangan dari internet dan 

bagian dari media baru (new media). Personal branding yang 

dilakukan melalui media sosial pun akan menciptakan opini-opini 

masyarakat kepada individu  tersebut, oleh sebab itu penting bagi 

individu untuk mengerti ingin membranding dirinya seperti apa dan 

memaksimalkannya supaya memiliki nilai jual yang tinggi. Personal 

Branding didefinisikan oleh Montoya dan Vandehey (2008) dalam 1 

sebagai “taking control of how other people perceive you before the 

come into direct contact with you”.  

Di era yang serba digital ini personal branding tidak hanya 

untuk promosi diri saja melainkan dapat menjadi definisi hidup, tujuan 
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hidup, nilai hidup, karya dan juga interaksi hidup dengan dunia luar. 

Pengenalan citra diri kepada publik juga mencakup mengenai 

bagaimana individu tersebut memaksimalkan potensinya dan 

keterampilan yang dimiliki. Personal branding memiliki dua 

komponen, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. 

Komponen utama dalam personal branding terdapat nilai (value), 

keahlian (skills), dan tingkah laku (behavior). Ketiganya haruslah 

menjadi satu supaya personal branding yang dilakukan memiliki 

pondasi yang kuat untuk dapat dilihat oleh masyarakat yang lebih luas. 

Komponen kedua yaitu komponen pendukung, yang terdiri dari 

keaslian (originality), keunikan (uniqueness), dan penampilan (looks). 

Dengan adanya komponen pendukung ini, citra diri yang akan 

dibentuk akan semakin terlihat dengan jelas oleh orang lain. Karena 

itu, ketika individu akan melakukan personal branding haruslah 

melakukan pencarian dahulu mau jadi apa, supaya sejalan dengan 

persepsi yang ditangkap oleh orang lain.   

Seiring berjalannya waktu, perkembangan media sosial semakin 

bertambah. Banyak nya media sosial yang ada dapat digunakan sebagai 

wadah untuk individu melakukan personal branding. Pengguna media 

sosial tak hanya bagi kaum remaja saja, dari anak-anak sampai lansia 

pun banyak yang menggunakan media sosial.  
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Dikutip dari KOMPAS.com (2021) dari keseluruhan populasi Indonesia 

sebesar 274,9 juta jiwa, konsumen aktif penghubung sosialnya 

menyentuh 170 juta. Poinnya, jumlah konsumen penghubung sosial di 

Indonesia setimbang dengan 61,8% dari keseluruhan populasi pada 

Januari 2021. Indonesia juga terdaftar dalam catatan 10 besar negeri 

yang kecanduan media sosial. Urutan aplikasi yang paling banyak 

digunakan di Indonesia yaitu Youtube, WhatsApp, Instagram, 

Facebook, kemudian Twitter. Media sosial memiliki dampak yang 

sangat merubah paradigma berkomunikasi pada masyarakat, dimana 

komunikasi yang terjalin sekarang tidak mengenal batas jarak, ruang 

dan waktu. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat melakukan 

interaksi tanpa harus bertatapan muka langsung. Secara tidak kita sadari 

media sosial memang satu hal yang terpenting di era yang serba digital 

seperti sekarang ini.             

   

Salah satu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Solo 

bernama Andini Anastasia yang biasa dipanggil dengan Caca 

melakukan personal branding melalui akun media sosial miliknya. 
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Instagram adalah media sosial sebagai wadah untuk caca 

membranding dirinya. Dilihat dari profil miliknya, ia memilih kreator 

digital yang secara langsung ia ingin memberitahu kepada publik 

bahwa ia adalah seorang kreator digital. Selain itu, caca juga 

menggunakan hashtag pada setiap kiriman yang mau dibagikan supaya 

dapat terkelompok dengan rapi dan orang juga lebih mudah untuk 

mencari. Ia menulis #cCerita #cacaNgopi pada bio instagramnya. Pada 

#cCerita caca ingin memberitahukan kepada publik mengenai hal-hal 

yang  sedang dia alami untuk sharing kepada followersnya. Lalu pada 

#cacaNgopi disini caca juga bermaksud untuk memberitahukan kepada 

publik bahwa caca adalah seorang yang menyukai kopi ataupun cafe. 

Tak hanya itu, caca juga menambahkan @balakanca @mo.coffee 

@pranastamemori yang merupakan akun jualannya. Selanjutnya, Caca 

menambahkan juga pada bio nya yaitu Kejar Mimpi Warrior 

@cimb.niaga, StyloBebs batch 2 @stylo.indonesia, disini caca mau 

menunjukkan kepada publik bahwa ia bagian dari keduanya. Pada bio 

nya juga terletak #CuapCuapCaca dan link kejarmimpi.id/onlinefest. Ia 

juga membuat highlight Instagram melalui insta story yang caca 

upload. Total keseluruhan postingan foto pada akun @andinianastasiaa 

berjumlah 521 postingan. Melalui postingan inilah ia melakukan 

personal branding pada dirinya yaitu digital kreator.. Bagi caca media 

sosial instagram merupakan media sosial paling tepat untuk ia dapat 

membranding dirinya. Selain fiturnya yang mudah untuk digunakan 

media sosial ini juga memiliki banyak pengguna sehingga informasi 

yang akan dibagikan dapat lebih mudah tersebar. Mahasiswi ilmu 

komunikasi dari UNS ini juga mendapatkan benefit yang cukup besar 

diantaranya yaitu lebih percaya diri, pengunjung dan pengikut yang 

semakin hari semakin naik,  dan juga lebih dikenal oleh banyak orang.  

Penelitian terdahulu terkait tentang pengaruh media sosial 

terhadap personal branding pernah dilakukan oleh Harra (2019), 

Yusanda et al (2021), Purworini & Sugiyanti (2012), Hendra (2020), 
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Fajriati (2020),  Salam (2020), dan Elda (2018) sehingga pada 

penelitian ini penulis ingin meneliti tentang manfaat apa yang 

didapatkan saat seseorang melakukan personal branding. Penelitian 

terdahulu tidak terlalu menjelaskan mengenai manfaat yang 

didapatkan, hanya menjelaskan tentang bagaimana melakukan personal 

branding terkhusus di media sosial Instagram. Pada penelitian ini juga, 

akan menjelaskan media sosial apa yang paling diminati dan juga 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebagai wadah untuk personal 

branding. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial semakin 

bertambah, mulai dari facebook, instagram, tiktok, linkedin, twitter dan 

masih banyak media sosial lainnya.  

Menurut pengamatan melalui media sosial instagram yang 

dilakukan oleh peneliti, mahasiswa ilmu komunikasi UKSW tergolong 

kurang cukup banyak yang melakukan personal branding melalui 

media sosial instagram. Peneliti mengamati kurang lebih 20 mahasiswa 

ilmu komuniasi UKSW yang memiliki media sosial dan 8 diantaranya 

sudah melakukan personal branding melalui media sosial instagram. 

Itu mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat 

mengetahui bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UKSW 

melakukan pemanfaatan media sosial dalam membangun  personal 

branding, dan juga apa benefit yang didapat ketika mahasiswa tersebut 

melakukan branding pada dirinya melalui media sosial. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teori new media, teori personal 

branding, dan juga teori uses and effects. Teori new media digunakan 

untuk meneliti media sosial dan pemanfaatan media sosial tersebut. 

Teori personal branding digunakan untuk membantu peneliti mengenai 

berbagai aspek tentang personal branding. Dan teori uses and effects 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara media sosial dan juga 

personal branding dimana pasti dalam hubungan ini memiliki effects 

bagi pengguna dari media sosial tersebut.  
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Berdasarkan observasi pada akun media sosial yang dilakukan 

sementara dalam pra penelitian tak sedikit  pula mahasiswa yang 

kurang melakukan personal branding melalui media sosial mengenai 

pada dirinya melalui media sosial. Hal ini memiliki kemungkinan 

karena banyak faktor, beberapa diantaranya yaitu mahasiswa tersebut 

mungkin kurang suka untuk dirinya diexpose,  mahasiswa yang 

introvert, mahasiswa yang menganggap bahwa media sosial hanya 

dijadikan sebagai penghibur. Sudah banyak juga penelitian yang 

menemukan hubungan kuat antara media sosial dengan dampak negatif 

dari media sosial seperti peningkatan resiko depresi, kecemasan, 

kesepian, menyakiti diri sendiri bahkan untuk bunuh diri.  

Salah satu penelitiannya adalah penelitian menjelaskan bahwa 

semakin sering mengakses media sosial, semakin sering pula terpapar 

mekanisme perbandingan sosial 2. Individu yang melakukan hal 

tersebut akan semakin sering terpapar mekanisme perbandingan sosial, 

merasa iri dan merasa lebih kecil dari orang-orang yang muncul di 

media sosial individu tersebut. Perasaan negatif ini apabila ditumpuk 

terus-menerus akan mengakibatkan depresi. Adapun penelitian lain 3 

menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sangatlah berpengaruh 

terhadap terjadinya depresi, kecemasan dan juga stress. Akan tetapi 

penelitian ini hanya berfokus pada pemanfaatan media sosial dalam 

membentuk personal branding/citra diri pada mahasiswa khususnya 

bagi mahasiswa ilmu komunikasi UKSW. Dengan demikian dilihat 

dari jejak penelitian yang sudah ada dan juga fenomena yang terjadi, 

pemanfaatan media sosial dalam membentuk personal branding bagi 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW layak untuk diteliti lebih lanjut.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adapun yang 

menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :  
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Bagaimana pemanfaatan instagram dalam membentuk personal 

branding mahasiswa Ilmu Komunikasi UKSW ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan instagram dalam membentuk personal branding 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pemanfaatan instagram terhadap personal 

branding mahasiswa serta juga diharapkan bermanfaat sebagai 

referensi ataupun kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya yang 

mampu memperbaiki serta menyempurnakan  kelemahan dalam 

penelitian ini. Melalui teori yang peneliti gunakan yaitu teori new 

media, personal branding, dan juga uses and effects yang akan 

lebih menunjukan mengenai upaya pemanfaatan media sosial 

dalam membentuk personal branding bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi UKSW. 

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, evaluasi 

dan juga masukan yang bermanfaat, terkhususnya yang melakukan 

personal branding mahasiswa ilmu komunikasi melalui media 

sosial seperti instagram, twitter, linkedin, dan facebook.  
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1.5 Konsep yang Digunakan dan Batasan Penelitian  

1.5.1 Definisi Konseptual   

 Batasan konseptual  bagi Singarimbun serta Effendi 

(2001:121) ialah pemaknaan dari rancangan yang dipakai, 

akibatnya mempermudah periset dalam mengaryakan rancangan itu 

di gelanggang ruang kalangan.  

1.  Personal Branding  

Penelitian pernah dilakukan oleh Harra (2019) tentang 

strategi personal branding mahasiswa ilmu komunikasi Universitas 

Tribhuwana menunjukkan bahwa personal branding melalui media 

sosial melakukan ketertarikan dari segi fashion, tampilan foto yang 

menarik menggunakan fitur aplikasi edit foto, postingan yang 

positif dengan memposting kata-kata motivasi, fitur hashtag 

supaya masyarakat lebih mudah menemukan akun ketika pengguna 

lain ingin menggunakan hastag yang sama, mengelola brand 

dengan evaluasi segi pola komunikasi yang digunakan.  

Menurut McNally dan Speak (2002) dalam 4 personal branding 

yang kuat harus melakukan tiga aspek dibawah ini, yaitu:  

1.  Kekhasan  

Personal branding akan kuat jika seseorang memiliki 

ciri khas yang ada dalam dirinya. Khas disini dapat 

diartikan dengan kualitas, tampilan fisik, keunggulan 

maupun keahlian.  

2. Relevansi 

Personal branding juga akan dianggap kuat oleh 

masyarakat jika dianggap penting dan memiliki relevansi 

dengan karakter dan kepribadian seseorang.  

3. Konsistensi  
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Personal branding yang kuat itu merupakan upaya dari 

branding yang konsisten, melalui berbagi cara sehingga 

dapat disebut dengan brand equity.   

 

 2. Media sosial 

 Media sosial adalah sebuah media online yang dimana 

setiap pengguna  dapat dengan mudah untuk berpartisipasi da 

berbagi. penggunanya bisa dengan mudah untuk berpartisipasi dan 

juga berbagi. Media sosial juga media online yang mendukung 

interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis web. Media 

sosial jaman sekarang memiliki manfaat dan dampak yang besar 

bagi penggunanya, salah satunya yaitu melakukan personal 

branding. Walaupun terdengar sangat biasa, namun melakukan 

personal branding melalui media sosial ini sangat lah  bermanfaat. 

Hampir semua para  influencer terkenal berawal dari media sosial 

yang mereka miliki.  

 Menurut Mandiberg (2012) media sosial merupakan sebuah 

media yang mewadahi kerja sama diantara pengguna yang 

membuat konten. Beberapa media sosial jaman ini biasa 

digunakan untuk melakukan personal branding yaitu: 

1. Instagram  

 Instagram memiliki arti keseluruhan dari media sosial 

sosial ini. “insta” memiliki arti “instan” dan “gram” memiliki arti 

“telegram”, dari arti ini instagram memiliki makna bahwa suatu 

aplikasi yang menampilkan foto-foto instan yang mengirimkan 

informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan 

ketika kita memposting sebuah foto melalui instagram akan 

tersalurkan juga dengan cepat.  

2. Facebook  

 Facebook adalah jejaring sosial yang bisa mengirimkan 

informasi oleh para penggunanya supaya dapat saling 
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berkomunikasi dalam berbagai macam keperluan serta juga bersifat 

rekreasi.  

3. Tiktok  

Semenjak tahun 2020 media sosial tiktok mulai popular di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa tiktok menjadi aplikasi non-

gaming kedua yang banyak diunduh mulai dari tahun 2019. 

Sekarang tiktok sudah menjadi populer dan hampir semua khalayak 

memiliki tiktok.  

4. Twitter  

 Media sosial memiliki lambang burung ini pun juga masih 

eksis sampai sekarang. Informasi yang ada di twitter biasanya akan 

tersebar lebih dahulu dibandingkan dengan media sosial lainnya. 

Tak heran apabila media sosial yang satu ini pun menjadi salah 

satu media favorit.  

5. LinkedIn  

 LinkedIn adalah media sosial yang biasa digunakan untuk 

menemukan pekerjaan ataupun tempat magang, dan biasa menjadi 

tempat untuk menunjukkan keterampilan yang dimiliki. LinkedIn 

juga menjadi jaringan profesional terbesar di dunia, itu mengapa 

LinkedIn juga termasuk media populer di zaman sekarang ini.  

 

  1.5.2 Batasan Penelitian  

 Pembatasan masalah pada suatu penelitian digunakan untuk 

menghindari adanya pelebaran pokok permasalahan supaya 

penelitian tersebut searah dan juga mempermudah dalam 

pembahasan sehingga tujuan penelitian tersebut tercapai. Batasan 

penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai upaya pemanfaatan 

media sosial seperti instagram, tiktok, twitter, facebook, dan 

linkedin dalam membentuk personal branding mahasiswa ilmu 

komunikasi di UKSW. Dengan menggunakan teori new media, 
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personal branding dan  uses and effects maka penelitian ini dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan diteliti.  
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