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1.1 Latar Belakang 

Proses komunikasi tidak bisa di lepas dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam setiap kegiatannya manusia memerlukan proses komunikasi seperti 

komunikasi dengan sesama manusia bahkan komunikasi dengan diri sendiri. 

Orang yang tidak berkomunikasi dengan manusia bisa di pastikan akan “tersesat”, 

karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial. Thomas M 

Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan 

dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang 

sekitar kita  dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, atau 

berperilaku seperti yang kita inginkan. Bagaimanapun juga fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial akan memaksa mereka untuk berkomunikasi.  

Diera digital seperti ini peran media baru terutama media sosial sangat 

berpengaruh terhadap proses komunikasi manusia. Berkembangnya media sosial 

tak hanya membantu seseorang berkomunikasi secara instan dan bertemu kembali 

teman-teman lama keluarga maupun teman baru, namun dengan adanya media 

sosial kita bisa mengetahui informasi dan berita terbaru secara cepat dan terbang 

dari berbagai belahan dunia. 

Dewasa ini media sosial yang bermunculan semakin variatif, sebut saja 

Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram, Path dan lain sebagainya. Masing-

masing sosial media tersebut mempunyai keunggulan fitur tersendiri untuk  

menarik minat masyarakat sebagai konsumen, disisi lain kita sebagai masyarakat 



tak lepas dari media pun memiliki hak untuk menyajikan informasi dan penafsiran 

atas peristiwa yang ada. Maraknya penggunaan media jejaring sosial oleh 

masyarakat bisa di bilang merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang 

sangat pesat. Selain itu media sosial dan internet dewasa ini juga tak hanya bisa di 

aksesmelalui komputer atau laptop saja, namun kita dapat juga mengaksesnya 

melalui handphone, yang tentunya di lengkapi dengan fitur internet dan android. 

Sebagai media sosial saat ini instagram telah di manfaatkan oleh 

berbagai kalangan, Mulai dari orang dewasa,remaja,hingga anak-anak sekolah. 

Sejak diluncurkannya instagram pada tahun 2010. Instagram awalnya didukung 

pada iPhone, iPad, dan iPod Touch, pada bulan April 2012, perusahaan 

menambahkan dukungan untuk Android 2.2 (Froyo) atau lebih tinggi. Hal ini 

didistribusikan melalui iTunes App Store dan Google Play. Meskipun merupakan 

aplikasi baru, pengguna Instagram telah mencapai 1 juta orang pada Desember 

2010. Awal Januari 2011 Instagram menambahkan Hashtags untuk lebih 

memudahkan pengguna menemukan foto yang mereka cari. Sebulan berselang, 

Instagram mengumumkan kemajuan finansial sebesar US$ 7 juta berkat 

dukungan para investor. Kesepakatan tersebut membuat nilai jual Instagram 

melonjak ke angka US$ 25 juta. Hal ini semakin menguatkan 

posisi Instagram sebagai salah satu aplikasi yang paling banyak diminati. 

Terbukti pada Juni 2011 mereka mengumumkan telah memiliki sekitar 5 juta 

pengguna. Belum genap satu tahun semenjak peluncurannya atau pada Agustus 

2011, tercatat sebanyak 150 juta foto diunggah ke Instagram. 

Di Indonesia fenomena penggunaan instagram bisa di bilang cukup 

variatif. Mulai dari penggunaannya sebagai media eksistensi diri masyarakat 

http://pandri-16.blogspot.com/2010/01/sejarah-awal-mula-berdirinya-google.html
http://pandri-16.blogspot.com/2012/10/sejarah-awal-kesuksesan-instagram.html


umum,  sebagai media promosi bagi pengusaha kecil menengah dan brand lokal 

maupun brand internasional kerap memasarkan produk mereka lewat instagram. 

Berbeda dengan twitter yang hanya mampu memuat sekian karakter tulisan dan 

terbatas aplikasi foto. Di Instagram kita bisa lebih banyak menyimpan foto seperti 

halnya di facebook, namun di Instagram kita bisa memanfaatkan fitur aplikasi 

foto yang modern. Tidak perlu lagi mengeditnya di photoshop. Instagram dengan 

fitur barunya telah melengkapinya dengan aplikasi foto. 

Berbagai postingan foto yang ada di Instagram pun bervariasi, mulai dari 

foto selfie, landscape, foto makanan, foto bermewah-mewahan hingga foto-foto 

random lainnya. Foto dengan tema borjuis juga banyak dijumpai di Instagram. 

Seperti yang kerap di pamerkan oleh salah satu selebriti tanah air kita,  Syahrini. 

Selebriti yang kerap menjadi trendsetter karena jargon yang unik ini juga 

mengedepankan fashion dan gaya hidup mewah untuk menarik perhatian 

masyarakat dan khalayak lewat media sosial. Dengan masyarakat Indonesia yang 

keadaan ekonominya dominan menengah ke bawah, hal seperti ini membuat 

masyarakat Indonesia tercengang melihat gaya hidup Syahrini yang serba mewah 

dan berlebihan pada akun instagram. Tentu saja tidak memungkiri bahwa beberpa 

masyarakat penasaran dan tentunya ingin tau. Tidak hanya dengan gaya fashion 

yang mewah nan mahal, gaya hidup Syahrini juga serba mahal dengan mobil 

mahal, pesawat pribadi dll. Tak heran bahwa banyak yang mengikuti akun 

instagram @princessyahrini.Terakhir bulan mei 2015 terhitungfollowers akun 

instagram @princessyahrini mencapai 3.6jutafollowers.Kemunculan Syahrini 

diinstagram membuat penyanyi ini lebih eksis, berbagai foto fashion yang di 

postingnya, tidak hanya menghebohkan televisi tetapi juga  media sosial dan 



media online turut memperbincangkan dirinya dan fashion pakaian yang di 

pakainya. 

Munculnya fenomena media sosial ini yang di manfaatkan oleh para 

penggunanya untuk membentuk diri seperti sebuah personal branding / self 

branding melalui apa yang dia pakai dan apa yang di pertontonkan pada publik. 

Syahrini adalah seorang penyanyi yang ada pada kategori ini dan masyarakat 

menyebutnya glamor, mewah dan cantik. Setelah di kaji apa yang di suguhkan 

Syahrini di media sosial adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal, yang 

mempengaruhi banyak khalayak lewat fashion bukan pada kata-kata. Menjadikan 

ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk membuat suatu penelitian yang 

mengkaji tentang PEMAKNAAN FOLLOWERS TERHADAP GAYA FASHION 

SYAHRINI DI MEDIA SOSIAL. Seperti yang kita ketahui komunikasi yang ada 

pada media sosial atau yang sering disebut juga sebagai IMC (internet mediated 

comunication) merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dengan komunikasi 

tatap muka. Selain itu adanya komunikasi artifaktual pada penelitian ini. 

Komunikasi artifaktual adalah salah satu komunikasi nonverbal, yang 

mengartikan fashion pakaian, bulu mata, tatanan rambut dll. Tujuan komunikasi 

artifaktual sendiri untuk membentuk citra pada pemakaiannya.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan rumusan 

masalah sebagai berikut, yakni: Bagaimanakah pemaknaan followersterhadap 

gaya fashion Syahrini pada akun instagram @princessyahrini ? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan followers terhadap gaya 

fashion Syahrini pada akun instagram @princessyahrini ?  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran bagi pihak-

pihak yang ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana sebuah publik figur 

mengkomunikasikan dirinya lewat media sosial dan lewat fashion, sebagai 

komunikasi artifaktual. Selain itu, peneliti juga di harapkan bisa menjadi referensi 

bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin melakukan penelitian ini.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Kegunaan penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pesan dengan tujuan self branding 

melalui media sosial khususnya instagram, untuk lebih memperhatikan resepsi  

yang akan terjadi di mata masyarakat. 

 


