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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data, 

Indonesia diperingkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna 

internet. Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia bakal 

mencapai 112 juta jiwa, mengalahkan Jepang diperingkat ke-5 yang 

pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, 

jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 

miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan 

sebanyak 3,6 miliar jiwa mengakses internet. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 1.1 10 negara terbesar penggunaan internet: 

Tabel 1.1 10 Negara Terbesar Pengguna Internet 

No Nama Negara 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 China 620,7 643,6 669,8 700,1 736,2 777,0 

2 US 246,0 252,9 259,3 264,9 269,7 274,1 

3 India 167,2 215,6 252,3 283,8 313,8 346,3 

4 Brazil 99,2 107,7 113,7 119,8 123,3 125,9 

5 Jepang 100 102,1 103,6 104,5 105,0 105,4 

6 Indonesia 72,8 83,7 93,4 102,8 112,6 123,0 

7 Russia 77,5 82,9 87,3 91,4 94,3 96,6 

8 Germany 59,5 61,6 62,2 62,5 62,7 62,7 

9 Mexico 53,1 59,4 65,1 70,7 75,7 80,4 



 

 

2 
 

10 Nigeria 51,8 57,7 63,2 69,1 76,2 84,3 

Sumber : Hidayat (https://kominfo.go.id, 2018) 

 Internet menyebabkan terjadinya pergeseran budaya, dari budaya media 

tradisional yang berubah menjadi budaya media yang digital. Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna 

internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan 95% pengguna internet untuk 

mengakses media sosial (Kominfo.go.id, 2013). Salah satu media sosial yang 

cukup berpengaruh di Indonesia adalah Instagram. Indonesia menjadi 

komunitas terbesar Instagram di Asia Pasifik. Ada 45 juta orang Indonesia 

pengguna aktif Instagram. Jumlah ini meningkat hampir 100 persen 

dibandingkan tahun 2016 dengan 22 juta pengguna. Jumlah ini menjadi salah 

satu pasar terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna aktif (Bohang, 2017). 

Melalui media sosial Instagram pengguna bebas berbagi cerita, 

pengalaman, hal-hal yang mereka sukai atau benci dan bahkan foto selfie (foto 

pribadi) mereka tanpa dibatasi jarak dan waktu dengan followernya melalui foto 

dan gambar, caption dan komentar di foto. Survei yang dilakukan di Amerika 

Serikat pada musim gugur 2015 sepertiga dari jumlah keseluruhan 9400 

responden yang berusia remaja menyatakan Instagram sebagai media sosial 

terpenting bagi mereka (Heikkurinen, 2016).  

  Instagram yang merupakan platform berbasis gambar dinilai sebagai alat 

penyampaian identitas dan pengakuan yang efektif. Dalam penelitiannya 

Lindahl dan Öhlund (2013) menemukan bahwa beberapa responden berfokus 

pada aspek-aspek tertentu dari yang mereka ingin sampaikan di Instagram, 

maka lebih banyak hal yang positif yang diunggah dan ditampilkan dalam 

https://kominfo.go.id/
http://wartakota.tribunnews.com/tag/instagram
http://wartakota.tribunnews.com/tag/instagram
http://wartakota.tribunnews.com/tag/meningkat
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Instagram. Namun beberapa responden juga terkadang mengunggah terkait 

dengan hal negatif seperti frustasi, kesedihan, sindirian dan juga umpatan. 

Kepopuleran Instagram yang begitu digandrungi oleh masyarakat saat ini 

karena aplikasi ini menggunakan foto dan video sebagai alat komunikasinya, 

sehingga memungkinkan penggunanya menciptakan galeri pribadi sesuai 

dengan keinginan pemilik akun Instagram. Instagram juga memungkinkan 

penggunanya untuk dapat mengedit foto maupun video menggunakan fitur yang 

disediakan agar terlihat lebih artistik. Berkembangnya tren Instagram saat ini 

adalah pada fitur Insta-story (Instagram stories). Instagram stories adalah fitur 

yang diperuntukkan kepada penggunanya untuk bisa mengunggah foto atau 

video singkat berdurasi 15 detik yang dapat diimbuhi teks atau coretan gambar 

yang dapat mempresentasikan dirinya sendiri atau kegiatan yang dilakukan. 

Dikutip dalam harian AntaraNews.com, Esra (2017) menjelaskan bahwa 

dengan total 45 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia pengguna Instagram 

di Indonesia menggunakan Instagram stories paling banyak dibandingkan rata-

rata pengguna fitur itu di seluruh dunia. Yusuf, (2016) menjelaskan bahwa foto 

dan video yang diunggah ke Insta-story tidak ditampilkan di timeline utama 

Instagram, melainkan diakses secara terpisah yang berada pada beranda 

Instagram di bagian atas. Karena tidak ada batasan jumlah post dalam 

penggunaan Insta-story, dan penggunaan Insta-story juga dianggap 

memberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengunggah apa yang orang 

ingin ungkapkan karena dapat mendokumentasikan kegiatan sehari-hari dengan 

efek dan fitur yang menarik yang disediakan dan bertahan kurang lebih dalam 
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kurun waktu 24 jam saja, menjadikan Instagram stories sebagai fitur media 

sosial yang sangat digandrungi individu saat ini. 

Instagram stories yang digunakan oleh individu saat ini juga tidak lagi 

hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, sharing informasi, tetapi lebih 

mengarah kepada pemanfaatan Instagram stories sebagai media personal 

branding yang efektif. Ramadhanti, (2016) menjelaskan bahwa pengguna 

Instagram dapat mengungkapkan diri melalui Instagram stories dan dapat 

membentuk image yang diinginkan dan diterima oleh followers secara terus 

menerus, merupakan upaya untuk mempersiapkan apa yang pengguna 

tampilkan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lindahl dan 

Öhlund (2013) menunjukkan bahwa individu hanya akan menunjukkan 

identitas tertentu yang dipilih dalam unggahan di Instagram pribadi mereka 

dengan motif memperkuat citra dirinya. 

Instagram stories digunakan penggunanya untuk membentuk citra diri atau 

personal branding dengan cara membentuk persepsi masyarakat terhadap 

aspek-aspek yang dimiliki oleh individu, diantaranya adalah kepribadian, 

kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana stimulus-stimulus ini menimbulkan 

persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai 

pembentukan personal branding pengguna Instagram. 

Yordan, dkk (2017) menjelaskan bahwa media sosial Instagram di 

Indonesia kini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk membentuk personal 

branding dengan menjaga kekosistenan dalam mengunggah gambar, video dan 

coretan melalui Instagram stories yang merupakan media dalam membentuk 

personal branding pemilik akun. Instagram stories memberikan ruang bagi 
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penggunanya untuk berbagi dan berinteraksi serta memberikan ruang pada 

penggunanya untuk menampilkan diri dan membentuk apa yang ingin ia 

sampaikan ke khalayaknya melalui foto dan video dibantu dengan fitur 

tambahan seperti efek, type untuk memberi informasi pada unggahan, gift lucu 

dan unik yang dapat menambah daya tarik penggunaan Instagram stories itu 

sendiri.  

Sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait penggunaan 

Instagram stories pada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UMM angkatan 

tahun 2014 bahwa tidak hanya digunakan sebagai media untuk 

mendokumentasikan kegiatan sehari-hari saja, tapi juga sangat berlomba-lomba 

dalam mem-branding dirinya. Selain itu karena mahasiswa ilmu komunikasi 

juga lebih dekat dengan media, dalam artian mahasiswa komunikasi belajar 

mengenai media lebih mendalam dan juga personal branding yang dilakukan 

tidak jauh-jauh dari dunia yang digeluti oleh mahasiswa komunikasi. Hal ini 

dapat dilihat dari unggahan pada Instagram stories yang menunjukkan suatu 

hobi, skill khusus, atau pekerjaan yang digelutinya. Dengan rutin mengunggah 

aktivitas, menunjukkan skill yang dimiliki.. Mahasiswa meyakini bahwa dapat  

melahirkan sebuah karakter dimana karakter inilah yang menjadi salah satu 

penilaian orang lain terhadap diri mereka. Bagaimana mereka berpenampilan 

pun akan mencerminkan siapa diri mereka, oleh karena itu mereka pun perlu 

senantiasa menjaga penampilan dan unggahan pada akun pribadi mereka. 

Personal branding merupakan proses yang akan membawa keterampilan, 

kepribadian dan karakteristik unik seseorang dan kemudian membungkusnya 

menjadi identitas yang memiliki kekuatan lebih dibanding pesaing (Suharto, 
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2013). Individu memerlukan personal branding ketika individu sedang 

membangun karir dan juga saat berinteraksi dengan masyarakat atau orang lain 

dalam dunia professional lainnya. Jadi pada dasarnya, pada kehidupan disetiap 

harinya merupakan sebuah proses pembentukan personal brand yang juga 

berarti citra diri atau "price" dari nilai diri individu tersebut. 

Pengguna Instagram stories memainkan peran yang sesuai dengan yang ia 

harapkan dinilai oleh orang lain. Hal ini banyak ditemui dalam feed terlebih 

dalam Instagram stories. Banyak pengguna ingin memperoleh kesan sebagai 

fotografer atau dianggap memiliki kemampuan fotografi yang tinggi, maka ia 

akan terus menampilkan gambaran diri yang dapat menunjukkan kemampuan 

fotografinya. Pengguna yang ingin memperoleh kesan dari followers sebagai 

fashion blogger akan fokus pada menampilkan unggahan seperti OOTD (Outfit 

of The Day). Pengguna hanya akan membagi unggahan tertentu yang dapat 

meningkatkan personal brand yang diharapkan. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penggunaan Instagram yang 

menggunakan Instagram stories sebagai media pembentukan personal 

branding, dengan demikian maka judul penelitian ini adalah “Penggunaan 

Instagram Stories sebagai Personal Branding (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 2014)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses pembentukan personal branding melalui Instagram 

stories? 
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2. Bagaimana personal branding pengguna Instagram yang 

menggunakan Instagram stories? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisa proses pembentukan personal branding

melalui Instagram stories.

2. Mengetahui dan menganalisa personal branding pengguna Instagram

yang menggunakan Instagram stories.

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diharapkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan

kontribusi teoritis bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai personal

branding. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan satu referensi untuk

penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan menjadi

referensi praktis untuk mahasiswa ilmu komunikasi dalam memahami

personal branding dalam mengaplikasikannya melalui Instagram stories

dan untuk pembaca sebagai pengetahuan bagaimana proses pembentukan

personal branding melalui Instagram stories.


