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  BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Gambaran umum objek penelitian adalah gambaran masing-masing objek 

yang dilihat secara luas oleh peneliti, sebagai berikut :  

4.1. Gambaran Umum Rachel Vennya 

4.1.1. Profil Umum Rachel Vennya 

 Rachel Vennya adalah seorang selebritis instagram atau lebih dikenal dengan 

selebgram. Pemilik nama lengkap Rachel Vennya Roland ini lahir di Jakarta pada 23 

September 1995. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan, namun ketika usianya 

remaja kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Menjadi seorang anak dari 

keluarga broken home tidak membuatnya patah semangat dalam menjalani hidup. 

Setelah orang tuanya resmi bercerai ia memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya. 

Perceraian orang tuanya membuat perekonomian keluarganya menjadi sulit, sehingga 

ibunya harus berjuang sendirian untuk membiayai kehidupan Rachel. Tak ingin 

membebankan ibunya secara finansial, ia kemudian gigih berjuang dan bekerja keras 

agar bisa menopang hidup ia sendiri dan ibunya. Usahanya kemudian diawali dengan 

berjualan jamu tradisional yang diberinya nama Slim Beauty Product. 

Idenya dalam berjualan jamu tersebut berawal ketika dirinya sempat 

mengalami penambahan berat badan sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi 

gendut. Sang ibu kemudian memberinya minuman jamu tradisional. Jamu tersebut 

mampu menurunkan berat badannya secara drastis. Melihat efek jamu yang begitu 
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signifikan pada perubahan berat badannya, Rachel kemudian tertarik untuk menjual 

jamu tersebut dalam bentuk pil yang lebih praktis. Disitulah titik awal kesuksesan 

Rachel Vennya. Jamu tersebut ternyata laris di pasaran dan banyak peminatnya. 

Ketika masih aktif  berjualan, ia sering kali memposting banyak testimoni konsumen 

mengenai khasiat Slim Beauty Product dalam melangsingkan tubuh. 

Tak hanya fokus dalam berjualan pil pelangsing saja, ia juga berusaha untuk 

mengeksplorasi minat dan bakatnya dalam bidang kecantikan, yaitu makeup. 

Kecintaannya pada make up kemudian menjadikan hal itu sebagai peluang bisnis 

untuknya. Ia sempat berprofesi menjadi  MUA (Make Up Artist) dengan tarif dibawah 

rata-rata bayaran MUA pada umumnya. Hasil makeup nya sering kali ia pamerkan di 

instagram. Usaha kerasnya tersebut membuahkan hasil, Rachel mulai dikenal publik 

lewat instagram. Berbagai macam tawaran endorse diterimanya, dari mulai produk 

kecantikan hingga fashion. Bahkan ia pun pernah merambah bisnis fashion dengan 

mendirikan clothing line yang dinamakannya Raven Is Odd. Bisnisnya ini mengusung 

konsep gaya kekinian yang banyak dikenakan anak muda.  

Berkat usaha-usaha yang dijalaninya, Rachel berhasil menjadi pengusaha 

sukses di usia muda. Ia semakin mendapat perhatian publik karena dua hal yaitu 

“bebas dan glamour”. Di media sosialnya, Rachel sering memperlihatkan gaya hidup 

mewah seperti menggunakan barang branded dan liburan ke luar negeri, ia juga 

sering bertukar barang mewah dengan pacarnya, seperti mobil dan smartphone 

terbaru. Selain gaya hidupnya yang glamour, Rachel juga dikenal karena gaya 

hidupnya  yang bebas, seperti ketika berpacaran, Rachel tidak pernah malu 



50 
 

mempublikasikan kemesraan hubungannya dengan pacarnya. Hingga pada Januari 

2017 lalu ia resmi menikah dengan pacarnya, Niko Al Hakim. Pernikahannya digelar 

dengan konsep yang fancy dan menjadi impian banyak orang.  

Setelah menikah, ia kembali memperluas gurita bisnisnya dengan terjun ke 

dunia kuliner. Ia dan suaminya sama-sama menjadi pengelola dua bisnis kuliner yang 

terkenal. Salah satu usaha kuliner yang diberinya nama Taichan goreng tersebut 

sukses, dan telah memiliki puluhan cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Selain 

sate taichan, ia juga menjadi owner dari bisnis Rumah Sedep yang juga begitu hits di 

daerah Jakarta. Bisnis kulinernya tersebut mengusung konsep makanan rumahan 

tradisional yang enak dan murah. Akun instagram Rachel Vennya semakin menarik 

banyak followers berkat kehadiran anaknya, Xabiru. Melalui fitur instastory, Rachel 

Vennya sering mengunggah tingkah lucu Xabiru yang membuat pengguna instagram 

mengidolakannya. Kini, Rachel kembali menjadi sorotan karena keputusannya untuk 

berhijab banyak mendapat dukungan dari semua followers-nya. 

4.1.2. Instastory Rachel Vennya 

Rachel Vennya dapat dikatakan sebagai salah satu selebgram yang konsisten 

memposting instastory setiap harinya. Instastory yang dipostingnya tidak hanya satu 

atau dua saja, melainkan belasan story hingga membentuk suatu rentetan titik-titik. 

Biasanya hal yang ia posting di instastory adalah hal-hal yang tidak ia tunjukkan di 

laman awal instagramnya, seperti kegiatan dan kehidupannya sehari-hari. Satu 

kegiatan terkadang  bisa diabadikannya di instastory melalui sebuah video dengan 

durasi panjang dan diposting bersamaan. Isinya pun bermacam-macam, mulai dari 
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keseharian bersama suami dan buah hatinya Xabiru, kegiatannya bersama para 

sahabat, cooking class di rumah, endorsement, dsb. 

Gambar 4.1. 

Instastory Rachel Vennya 

  

(Sumber : @rachelvennya) 

 

4.1.3. Gambaran Followers Akun Rachel Vennya 

  Followers dalam instagram adalah istilah bagi seorang individu yang menjadi 

pengikut bagi suatu akun tertentu. Followers adalah orang-orang yang akan selalu 

mendapatkan pemberitahuan dari postingan terbaru serta bebas melihat postingan 

akun tersebut, begitu pula dengan followers selebgram Rachel Vennya. Hingga saat 

ini, Rachel Vennya menjadi salah satu selebgram dengan jumlah pengikut terbanyak 

mencapai angka jutaan, yaitu sebanyak 3,3 juta followers. Followers Rachel sendiri 

terbagi berdasarkan karakteristik demografi yang berbeda-beda, mulai dari usia, jenis 
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kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, lokasi geografis, dll. Perbedaan karakteristik 

tersebut terindentifikasi melalui informasi pribadi yang tercantum di akun mereka 

masing-masing, seperti melalui display picture akun, bio yang mereka tulis, serta 

postingan foto mereka di feed instagram. Mulai dari usia, rata-rata Followers Rachel 

adalah pengguna instagram dengan rentang usia 17-35 tahun atau dapat dikategorikan 

jika pengikut Rachel Vennya meliputi usia remaja hingga dewasa lanjut. Namun 

persentase antara pengikut remaja dan dewasa, lebih dominan pengikut remaja. 

Mengenai jenis kelamin, sebagian besar followers Rachel Vennya banyak didominasi 

oleh perempuan. Seperti pada Gambar 4.2, terlihat pada list followers Rachel Vennya 

hampir semuanya perempuan, dan hanya ada satu akun followers laki-laki.  

Gambar 4.2 

Followers Rachel Vennya 
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Secara pendidikan dan pekerjaan, hampir semua followers Rachel Vennya berada 

dalam semua jenjang pendidikan serta jenis pekerjaan yang beragam. Mulai dari 

siswa SMP, SMA, hingga mahasiswa, Ada pula yang berprofesi sebagai ibu rumah 

tangga, pekerja kantoran, pengusaha, dll. Mengenai lokasi geografis, followers 

Rachel Vennya tak hanya tersebar di wilayah kota-kota besar, seperti Jakarta, Jawa 

Barat atau Jawa Timur tapi tersebar diseluruh daerah-daerah di Indonesia. Mereka 

pun berasal dari macam-macam suku serta agama. 

 

4.2.Gambaran Umum Ilmu Komunikasi UMM 

 Gambaran umum ilmu komunikasi UMM adalah gambaran untuk 

menunjukkan latar  belakang dari Ilmu Komunikasi UMM yang digunakan sebagai 

tempat pengambilan subjek dalam penelitian yang telah dispesifikasikan.  

4.2.1. Profil Umum Ilmu Komunikasi UMM 

 Program Studi Ilmu Komunikasi UMM didirikan pada 28 Juli 1986 dan 

berada dibawah naungan Fakutas Ilmu Sosial dan Politik. Prodi Ilmu Komunikasi 

yang diketuai oleh Bapak M.Himawan Sutanto M.Si ini mempunyai pengembangan 

jurusan yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas mahasiswa baru setiap 

tahunnya. Sehingga, jurusan ini berhasil mempertahankan akreditasi A berdasarkan 

Surat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Prodi IKOM 

memiliki tiga peminatan yang akan ditempuh mahasiswa yaitu  Public Relation, 

Jurnalistik, dan Audio Visual. Fasilitas yan disediakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi 
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sangat banyak dan dapat mendukung penuh proses perkuliahan praktikum, 

diantaranya ada 6 laboratrium, yaitu laboratorium siaran produksi televisi, 

laboratorium design grafis dan video digital editing, laboratorium tata suara, 

laboratorium forografi, mini theater, dan laboratorium simulasi Public Relation. 

 Berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh prodi ini sangat membantu 

mahasiswa dalam menunjang standing academic kegiatan yang komplementer, 

seperti seminar-seminar nasional maupun internasional, kuliah tamu, berbagai lomba-

lomba dan penelitian yang berhubungan dengan dosen. Tidak hanya itu, banyaknya 

aktivitas civitas akademika yang membantu meningkatkan skill  mahasiswa dalam 

pengembangan minat dan bakat juga tersedia di bawah bimbingan Prodi Ilmu 

Komunikasi, yaitu kelompok PR Club, dan Eskalator (peminta kajian Public 

Relation), Journalist Club (peminat kajian jurnalistik), AV Club (peminat kajian 

Audio Visual), Kociris (peminat kajian Riset Komunikasi). Ada juga bentuk 

himpunan mahasiswa yang terbentuk atas Prodi ilmu Komunikasi, yaitu Himpunan 

Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM) dan Jurnalistik Fotografi Club (JUFOC). 

Kegiatan mahasiswa yang mengarah pada keterampilan profesi komunikasi sering 

pula mendapatkan peringkat dan juara seperti juara debat PR, lomba film 

dokumenter, serta penulisan buku jurnalistik. 
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4.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan  Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang 

VISI 

Menjadi Program Studi yang mempunyai daya saing dalam pengembangan 

keilmuan dan keterampilan di bidang komunikasi, berdasarkan nilai-nilai Islam 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, 

dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Komunikasi yang berorientasi 

pada gerakan literasi media 

2. Memajukan aktifitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai 

permasalahan masyarakat yang berdimensi komunikasi 

3. Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat 

4. Mengintensifkan aktifitas pelatihan di bidang public relations, jurnalistik dan 

studi media, serta komunikasi audio visual 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka 

perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi komunikasi secara 

kelembagaan 

 TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi  public relations, komunikasi 

audio visual, serta jurnalistik dan studi media 
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2. Menghasilkan lulusan yang memiliki akses pada berbagai pihak yang relevan 

untuk meningkatkan kinerja lembaga dan jalinan kerja sama; 

3. Menghasilkan karya penelitian berdimensi komunikasi yang berdaya guna bagi 

masyarakat akademik dan umum 

4. Menghasilkan lulusan yang berkomitmen pada  pemberdayaan masyarakat 

berbasis media literacy 

 

4.2.3. Gambaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM 2014 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor Jurusan Ilmu Komunikasi, 

mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2014 yang tercatat masih aktif sampai dengan 

semester ganjil 2018/2019 sebanyak 350 orang. Dengan jumlah mahasiswa 133 

orang, dan mahasiswi  217  orang. Sementara menurut data yang didapatkan dari 

kantor Biro Administrasi Akademik, jumlah awal mahasiswa yang masuk pada tahun 

2014 sebanyak 497 orang, jadi sekitar 147 orang tercatat tidak aktif dalam 

perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2018/2019. Dari sebanyak 350  

mahasiswa/I yang aktif, sekitar 90% mahasiswa telah rampung menempuh mata 

kuliah sebanyak 140 SKS. Sedangkan dari segi usia,  rata-rata mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2014 saat ini berusia 21-24 tahun.  

Mahasiswa/I Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2014 berasal dari masyarakat 

dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dikarenakan profesi 

atau mata pencaharian dari masing-masing orang tua mahasiswa yang juga berbeda. 

Pekerjaan atau profesi tersebut meliputi : Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, 
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wiraswasta, TNI/Polri, dll. Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2014 juga berasal 

berbagai daerah, suku, dan budaya. Berdasarkan data, mahasiswa/i Ilmu Komunikasi 

2014 berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Bandung, Jakarta, 

Balikpapan, Bangka, Malang, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, 

Kediri, Bojonegoro, Banjarmasin, Lombok, Sumbawa, Ternate, Sumba, Surakarta, 

Magetan, dll. Namun jumlah terbesar mahasiswa adalah yang berasal datang dari 

pulau Jawa, sedangkan lainnya berasal dari luar pulau Jawa. 

Tabel 4.1 

Asal Daerah Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 

 

4.2.4. Gambaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 yang Merupakan 

Followers Rachel Vennya 

Dari 350 orang jumlah mahasiswa yang masih aktif hingga saat ini, sebagian 

besarnya adalah pengguna instagram. Sebanyak 60% mahasiswa mengetahui siapa 

Rachel Vennya, namun hanya 30% atau sekitar 60-an orang mahasiswa yang menjadi 

followers-nya di Instagram. Sebagian besar followers tersebut keseluruhannya 

66%

34%

Asal Daerah

Pulau Jawa

Luar Jawa
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merupakan mahasiswi perempuan dengan rentang usia 21-23 tahun yang aktif 

membuka dan mengupdate instastory setiap harinya. Mahasiswi tersebut berasal dari 

daerah yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka mengikuti akun Rachel Vennya 

dengan alasan yang beragam, mulai dari keingintahuan tentang kehidupan Rachel, 

mengidolakan Rachel Vennya, hingga karena alasan menggemari anak Rachel 

Vennya.  

Rata-rata mahasiswi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sebagai 

followers Rachel Vennya. Karakter tersebut misalkan dalam melihat instastory 

Rachel Vennya. Ada beberapa followers yang kadang aktif menanggapi instastory 

Rachel dengan memberikan komentar atau sekedar mengirim emoticon, namun 

sebagian besar dari mereka hanya menjadi penonton saja. Tak hanya pada 

karakteristik individu, masing-masing dari mereka juga memiliki ketertarikan yang 

berbeda dalam suatu hal, misalkan pada fashion, produk, makanan, dll. Beberapa 

mahasiswi gemar menonton instastory Rachel ketika ia sedang memamerkan make up 

dan baju yang ia kenakan, sedangkan beberapa lainnya lebih senang menonton ketika 

Rachel sedang memasak atau mengulas tentang makanan apa yang sedang dia makan.  

   

 


