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BAB II  

LANDASAN TEORI  

2.1 Komunikasi  

Menurut Shanon dan Weaver dalam buku Ilmu Komunikasi 

oleh Dra. RR. Ponco Dewi Karyaningsih, M.M. komunikasi ialah 

suatu wujud interaksi manusia, yang dimana setiap manusia saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. Komunikasi ini tidak  

terbatas bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal bahkan 

dalam bentuk ekspresi wajah, gambar dan teknologi. Proses 

komunikasi ini ditujukan untuk menciptakan penyampaian suatu 

pesan kepada orang lain. Manusia hidup dalam dunia komunikasi. 

Setiap hari dan setiap waktu ketika manusia melakukan sebuah 

aktivitas komunikasi, baik dengan dirinya sendiri ataupun orang 

lain.  

Unsur-unsur yang harus ada dalam proses komunikasi 

adalah: 

1. Sumber, yaitu seseorang yang memiliki dan 

menyampaikan pesan.  

2. Pesan/informasi, disini yaitu pesan yang ingin 

disampaikan oleh sumber. Biasanya berisi 

informasi, berita, dsb.  

3. Saluran/media, yaitu media yang digunakan sebagai 

alat penyalur. Contohnya seperti telepon, televisi, 

dsb.   

4. Penerima/komunikan, yaitu seseorang atau 

sekelompok yang menjadi target penerima pesan.  
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2.2 New Media  

New media adalah sebuah tempat yang didalamnya memuat 

semua pesan komunikasi dan dapat sangat mudah untuk tersalurkan 

dengan menggunakan teknologi internet seperti di jaman sekarang. 

Arshano Sahar (2014) juga mengatakan bahwa new media adalah 

salah satu bentuk dari teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin hari semakin berkembang pesat. Konsep pada new media 

itu pada dasarnya adalah hasil dari budaya dunia maya bersamaan 

dengan teknologi komputer. Sebagian besar yang bersangkutan 

dengan “new media” bersifat digital. Bagi kaum muda, 

menggunakan segala sesuatu yang berbasis internet merupakan hal 

yang paling diminati, baik untuk mencari informasi, ataupun hanya 

untuk bersenang-senang. Ketika menggunakan internet, kaum 

muda tak perlu menunggu untuk jam tayang jika ingin mencari 

informasi, akan tetapi semua sudah ada dan dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun melalui internet, blog, portal berita 

online, facebook, youtube,  instagram, podcast, tiktok, semuanya 

tergolong dalam media baru.  

New media memiliki lima karakteristik utama, diantaranya adalah :  

1. Digitalisasi  

Hampir segala sesuatu yang bersangkutan dengan new 

media sudah mengutamakan bentuk digital. Digitalisasi ini 

juga biasa disebut dengan digitalisme. Digitalisasi 

digunakan untuk mengartikan suatu keadaan kehidupan 

dalam budaya berdigital yang bisa dianalogikan dengan 

modernitas dan juga postmodernitas. Modernitas 

merupakan suatu upaya terkini, canggih, perilaku serta 

metode berpikir dan  berperan sesuai dengan tuntutan era. 

Sebaliknya postmodernitas merupakan gerakan kebudayaan 

yang berusaha mengingkari modernistas.  
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2. Konvergensi  

Konvergensi ialah penggabungan suatu komunikasi di 

media cetak, televisi, radio, internet serta teknologi potebel 

dan interaktif lewat banyaknya platform media digital.  

3. Interaktivitas  

Interaktivitas ini merupakan proses komunikasi yang 

terjalin antara manusia dengan platform-platform media 

massa, dengan interaktivitas inilah new media dapat 

menghubungkan pesan satu ke pesan lainnya.  

4. Virtuality 

New media juga menghadirkan virtuality yang 

memudahkan pengguna untuk berhadapan langsung secara 

virtual.  

5. Hypertextuality  

Ciri dari new media itu sendiri adalah beritanya 

menggunakan hyperlink internal dan eksternal yang 

tulisannya lebih dapat ditransfer dari perangkat ke 

perangkat. 

Pertumbuhan new media ikut berkembang pesat 

dikarenakan teknologi yang terus berkembang. Tahun-tahun silam 

televisi dan radio sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia. 

Sedangkan new media sangatlah berbeda dari media lama 

dikarenakan new media lebih personal dan sosial. Dengan new 

media ini, setiap orang bebas dan berhak mengekspresikan 

pendapat setiap orang yang tidak bisa didapatkan dari media lain. 

Mulai dari segi bisnis, internet juga salah satu peluang jitu dijaman 

sekarang ini. Hampir setiap individu memiliki media sosial  dengan 

tujuan yang berbeda-beda. Media sosial tidak jauh dari ciri berikut 

:  

1. Konten yang dimuat diberikan kepada khalayak orang 

dan tidak memiliki batasan  
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2. Isi pesan muncul melalui gatekeeper dan tidak memiliki 

gerbang penghambat  

3. Pesan yang diberikan sudah pasti secara online  

4. Konten dapat diterima dalam waktu lebih cepat ataupun 

lebih lama dan tertunda tergantung bagaimana penerima 

itu menentukan 

5. Media sosial menjadikan penggunanya selaku kreator 

yang membolehkan diri nya untuk beraktualisasi diri 

6. Dalam konten media sosial ada aspek fungsional seperti 

semacam bukti diri, berbagi, obrolan, kedatangan, 

ikatan, repitasi dan kelompok.  

Media sosial yang tidak memandang ruang dan waktu 

memiliki kelebihan, diantaranya :  

1. Cepat, padat, ringkas dan juga sederhana.  

2. Media sosial mudah digunakan (user friendly) oleh 

siapapun, tak hanya bagi individu yang menguasai pada 

bidang Teknologi Informasi (TI), akan tetapi orang 

awam pun dapat mengakses media sosial dengan 

mudahnya.  

3. Melahirkan ikatan yang lebih intens.  

4. Jangkauannya besar dan global. Media sosial 

memberikan wadah untuk individu saling 

berkomunikasi dengan mudah dan tidak memakan 

waktu yang lama. Melalui media sosial ini, 

penggunanya juga diberikan peluang yang besar untuk 

mendesain konten sesuai dengan targetnya.  

5. Terkendali dan ternilai. Media sosial memiliki sistem 

tracking yang dapat mengendalikan dan mengukur 

efektivitas informasi yang diberikan melalui respon bali 

dan reaksi yang muncul.  
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Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang media sosial 

yang dijadikan sebagai wadah untuk mahasiswa ilmu komunikasi 

UKSW melakukan personal branding. Penting nya teori ini 

digunakan supaya peneliti dapat memiliki pandangan mengenai 

new media yang dijadikan sebagai media personal branding 

mahasiswa ilmu komunikasi UKSW.  

2.3 Uses and Effect  

Teori uses and effect pertama kali dipikirkan oleh Sven 

Windahl pada tahun 1979, teori ini merupakan campuran dari teori 

yang pernah ada sebelumnya yaitu teori uses and gratification. 

Teori uses and gratification ini sendiri memiliki pemahaman 

bahwa sifat masyarakat aktif dalam menggunakan media sehingga 

mereka mampu dalam memililah-milah pesan media yang 

bertujuan untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Pada 

teori uses and effect ini menjelaskan mengenai sebuah teori dari 

media massa yang memiliki dampak bagi pengguna dari media 

massa tersebut. Sebuah contoh dari teori uses and effects dapat 

dilihat dari budaya keseharian manusia, yaitu membuka beranda 

pada media sosial yang akan mengakibatkan sebuah effects dari apa 

yang mereka lihat. Letak perbedaan dari kedua teori ini yaitu 

hubungan antara komunikasi massa yang disampaikan melalui 

pada kebutuhannya. Teori uses and gratifications penggunaan 

media pada dasarnya ditentukan oleh kebutuhan individu, 

sedangkan teori uses and effect kebutuhannya adalah salah satu 

dari faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan media.  

Prinsip yang terkandung dalam penelitian ini mencangkup 

tentang bagaimana konsumen media sosial mendapatkan suatu 

effects setelah menggunakan media sosial tersebut. Dengan 

demikian seseorang akan mengetahui suatu kaitan erat tentang 

pemanfaatan media sosial dalam membentuk personal branding 
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mahasiswa ilmu komunikasi UKSW. Pemahaman mengenai hal 

tersebut dapat menjadikan masyarakat lebih mampu mengambil 

pelajaran dan informasi mengenai pemanfaatan media sosial dalam 

membentuk personal branding dan menerima effects setelah 

melakukan personal branding melalui media sosial tersebut.  

2.4 Personal Branding  

Sebelum memahami mengenai personal branding, harus 

lebih dahulu memahami arti dari brand. Brand merupakan 

identifikasi yang mempengaruhi proses pemilihan kepada suatu 

produk ataupun jasa supaya produk atau jasa tersebut memiliki 

pembeda dibanding dengan pesaing nya, identifikasi ini berupa 

simbol ataupun nama. American Marketing Association (AMA) 

dalam sebuah artikel yang berjudul “What is Branding and How 

Important is it to your Marketing Strategy’, mendepskripsikan 

merek dengan nama, istilah, tanda simbol atau desain, kombinasi 

dari semua itu memiliki maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi 

barang juga jasa dari satu perusahaan atau kelompok perusahaan 

untuk membedakan mereka dari perusahaan lainnya. Branding ini 

dilihat mejadi sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk 

menyampaikan sebuah pesan, untuk menyambungkan dengan 

target pemasaran yang lebih memotivasi peminatnya sehingga 

menciptakan kesetiaan. Dikarenakan jaman sekarang, pesaing 

semakin meningkat, melakukan branding adalah salah satu hal 

yang sangat efektif. Semakin majunya zaman semakin 

bertambahnya brand-brand baru untuk menempati hati publik. 

Maka dari itu personal branding merupakan salah satu metode yang 

bisa digunakan  untuk membentuk pola pikir masyarakat terhadap 

berbagai aspek yang dimiliki oleh seseorang, dimana diantaranya 

menyangkut kemampuan, kepribadian yang akan menimbulkan 
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citra yang positif dari masyarakat sehingga dapat digunakan 

sebagai alat pemasaran.  

McNally dan Speak (2002) mengatakan jika ingin memiliki 

personal branding yang kuat, akan selalu ada tiga hal mendasar, 

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. Revelansi  

Personal branding juga akan dianggap kuat oleh masyarakat 

jika dianggap penting dan memiliki relevansi dengan 

karakter dan kepribadian seseorang.  

3. Konsistensi  

Personal branding yang kuat itu merupakan buah dari upaya 

branding yang konsisten, melalui berbagi cara sehingga 

dapat disebut dengan brand equity.   

Personal branding yang dilakukan oleh seseorang pasti 

memiliki fungsi, yang mana fungsi nya sebagai cara untuk 

menunjukan kemampuan, keunikan, spesialisasi dan citra diri yang 

dimiliki oleh individu untuk dipublikasikan agar mampu 

membangun kepercayaan terhadap orang lain.  

Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang personal 

branding yang dilakukan mahasiswa di media sosial.  
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2.5 Kredibilitas 

Kredibilitas adalah presepsi seseorang terhadap sifat orang 

lain yang bisa di percaya. Membangun kredibilitas bukanlah hal 

yang mudah, karena harus butuh usaha besar untuk meraihnya. 

Namun, menariknya apabila seseorang tersebut memiliki 

kredibilitas yang tinggi, hal ini akan memberikan peluang untuk 

bergaul dengan orang lain. Menurut Jalaluddin Rahmat (200;257) 

dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi, kredibilitas 

adalah presepsi tentang sifat-sifat komunikator. Untuk menilai 

kredibilitas adalah dari cara menyampaikan sesuatu pesan kepada 

orang lain, sehingga bisa dipahami. Selain itu kredibiltas seseorang 

juga dapat dilihat berdasarkan apa kata orang yang sudah 

dipercaya. Kepercayaan tersebut mucul saat komunikator 

memberikan contoh yang baik seperti jujur, rendah hati serta 

mampu menjadi penengah dalam berbagai konflik. Pada intinya 

kredibilitas adalah sebuah cara pandang seseorang yang bisa 

dipercaya oleh khalayak dalam menyelesaikan sebuah konflik.  

2.6 Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Harra 

(2019) tentang strategi personal branding mahasiswa ilmu 

komunikasi Universitas Tribhuwana. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling dengan metode analisis pendekatan 

analisis data model Miles dan Huberman, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tahapan personal branding informan ada lima 

yaitu menentukan ketertarikan dari segi fashion, tampilan foto yang 

menarik menggunakan fitur aplikasi edit foto, postingan yang 

positif dengan memposting kata-kata motivasi, fitur hashtag agar 

masyarakat mudah menemukan akun ketika pengguna lain ingin 

menggunakan hastag yang sama, mengelola brand dengan evaluasi 

segi pola komunikasi yang digunakan. Lalu penelitian serupa juga 
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pernah dilakukan oleh Yusanda et al., (2021) tentang strategi 

personal branding melalui media sosial instagram, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian analisis 

isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa 

UKSW dalam menggunakan instagram dan mahasiswa sudah 

melakukan strategi personal branding di Instagram dengan 

pemilihan busana, mengunggah prestasi, dan menggunakan 

keterangan foto yang dapat memotivasi dan mahasiswa yang belum 

menerapkan strategi personal branding.  

 Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Purworini & 

Sugiyanti, (2012) tentang motif personal branding mahasiswa UMS 

di facebook, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sampel 

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik cluster 

random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif 

mahasiswa menggunakan facebook sebagai personal branding yaitu 

update status, berbagi identitas, eksplorasi diri dan fasilitas sosial.5 

Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra, 

(2020) tentang strategi personal branding perupa melalui media 

sosial, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara dan 

observasi terhadap dokumentasi yang dimiliki dan tinjauan 

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi personal 

branding memiliki nilai, karakter, kode perilaku, berfokus pada 

satu bidang, konsisten, memiliki relevansi, memiliki visibilitas, 

mendapatkan pengakuan, menerapkan hal positif, serta menjadi diri 

sendiri dengan tetap menjaga eksistensinya dan selalu memelihara 

hubungan yang baik dalam akun instagram. 

Berdasarkan hasil penelitian Fajriati (2020) tentang 

instagram sebagai media sosial untuk membangun personal 

branding komunitas instameet, menggunakan metode kualitatif 
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dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, teknik 

observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teori 

dramaturgi sebagai kerangka berpikir. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses membangun personal branding 

melalui media sosial instagram terdapat tiga tahapan yaitu memilih 

peran, men setting performance, dan impression management. Lalu 

berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Salam (2020) 

tentang personal branding digital natives di era komunikasi media 

baru, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan 

metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembentukan personal branding pengguna media sosial (digital 

natives) di media sosial instagram perlu dikelola untuk memenuhi 

semua delapan tahapan personal branding. 

Lalu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elda 

(2018) tentang personal branding melalui media sosial, penelitian 

ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 

pembentukan personal branding responden dapat dilakukan dengan 

cara menampilkan minat, memiliki kesadaran akan citra diri 

individu, menampilkan secara konsisten dan berulang, 

menggunakan media sosial sesuai dengan fungsi dan tujuannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

pada 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, 
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instagram, tiktok, linkedin, twitter dan masih banyak media sosial 

lainnya. 

 

 

2.7  Kerangka Pikir Penelitian  

Bagan 2.6.1 Kerangka Pikir Penelitian  

Zaman digital seperti sekarang ini mahasiswa sudah banyak yang 

memiliki media sosial. Mahasiswa menggunakan media sosial dengan 

berbagai hal, ada yang hanya sekedar untuk hiburan semata, dan ada juga 

yang melakukan personal branding melalui media sosial. Melakukan 

personal branding melalui media sosial juga sudah banyak dilakukan oleh 

mahasiswa, terkhususnya mahasiswa ilmu komunikasi UKSW. Melakukan 

Personal Branding memiliki banyak benefit dan juga manfaat bagi 

mahasiswa yang salah satu nya akan meningkatkan nilai jual mahasiswa 

tersebut. Untuk mengetahui manfaat dan benefit yang diberikan oleh 

media sosial tersebut, maka dibutuhkan teori uses and effects untuk 
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membantut penelitian. 
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