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ABSTRAK 

 

Rassel Aisyah. D1218036. 2020. “Pengaruh Influencer Berhijab dan Kualitas Informasi di 

Instagram terhadap Tingkat Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Berhijab: Studi 

Kuantitatif pada Followers Akun Instagram @rachelvennya di Kota Solo)”. Skripsi. 

Program Studi Ilmu Komunikasi Transfer. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 

Maret Surakarta.  

 

Banyaknya pengguna media sosial Instagram, terutama pengguna berjenis kelamin 

perempuan menjadikan banyak pengguna yang senang berbagi konten positif seperti influencer 

yang memiliki hubungan keterikatan yang kuat dengan pengikutnya.. Diawali dengan bagaimana 

influencer berhijab dengan pengikut terbanyak yaitu Rachel Vennya, membuat konten positif 

melalui akun media sosial pribadinya di Instagram, kemudian konten ini dilihat oleh pengikutnya 

yang membutuhkan kekuatan di luar dirinya untuk menjadi pribadi yang percaya diri, akhirnya 

konten yang dibuat oleh Rachel Vennya di media sosial Instagramnya, dilihat oleh pengikutnya 

sehingga memengaruhi kepercayaan diri pada mahasiswi. Penelitian ini penting untuk dilakukan 

pada perempuan khususnya yang menggunakan hijab, karena banyaknya kasus yang menjadikan 

hijab sebagai batasan untuk tidak bebas berekspresi dan berkarya, dengan melihat adanya 

beberapa kasus di Indonesia, dimana banyak atlet perempuan yang gagal untuk bertanding karena 

hijab yang digunakannya. Penelitian ini memilih Kota Solo sebagai lokasi tempat penelitian 

karena pengguna internet terbanyak di Indonesia, berada di pulau Jawa yaitu jawa tengah yang 

menduduki posisi kedua setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk perempuan 266.115 jiwa 

lebih banyak dibanding laki-laki, sesuai dengan kriteria sampel untuk penelitian ini bahwa 63% 

perempuan cenderung lebih aktif menggunakan media sosial Instagram setiap harinya jika 

dibanding dengan pria yang hanya sebesar 37%. 

Teori yang digunakan menggunakan teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert 

Bandura tahun 1960. Pendekatan yang dilakukan melalui studi kuantitatif, dengan menggunakan 

sampel 150 orang dengan kriteria berjenis kelamin perempuan yang memiliki rentan usia dari 18 

hingga 25 tahun yang mengikuti akun media sosial @rachelvennya dengan aktif, serta selalu 

melihat konten-konten yang dibuat oleh Rachel Vennya. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu menggunakan regresi linear berganda. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Influencer Berhijab (X1) dan Kualitas Informasi (X2) 

secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri (Y) pada 

mahasiswi berhijab. Pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel sebesar 33,6%, sedangkan 

66,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa 

Influencer Berhijab (X1) sebagai koefisien beta tertinggi memiliki koefisien regresi sebesar 0,428 

dan Kualitas Informasi (X2) sebesar 0,364. 

 

Kata Kunci: Instagram, Kepercayaan diri, Rachel Vennya 
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ABSTRACT 

 

Rassel Aisyah. D1218036. 2020. “The Influence of Hijab Influencers and the Quality of 

Information on Instagram on the Level of Self-confidence in Hijab Students: Quantitative 

Study on Followers of @rachelvennya Instagram Account in Solo)”. Skripsi. Program Studi 

Ilmu Komunikasi Transfer. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret 

Surakarta.  

 

The large number of Instagram social media users, mostly female users, have made many 

users happy to share positive content. Such as influencers who have a strong relationship with 

their followers—starting with how the influencer who wears a hijab with the most followers, 

Rachel Vennya, creates positive content through social media accounts. His personal on 

Instagram, then this content is seen by his followers who need strength outside of himself to 

become a confident person. Finally, the content made by Rachel Vennya on her Instagram social 

media is seen by her followers so that it affects self-confidence in female students. This research 

is essential to do for women, especially those who wear the hijab, because many causes make the 

hijab a barrier to freedom of expression and work, by looking at several cases in Indonesia, where 

many female athletes fail to compete because of the hijab they use. This study chose Solo as the 

location for the study because the largest number of internet users in Indonesia are on the island 

of Java, namely Central Java, which is in second place after West Java with a population of 

266,115 more women than men, according to the sample criteria for this study. That 63% of 

women tend to be more active in using social media Instagram every day when compared to men 

who only amounted to 37%. 

The theory used uses the socio-cognitive theory developed by Albert Bandura in 1960. 

The approach is carried out through a quantitative study, using a sample of 150 people with the 

criteria of being female who have a vulnerable age from 18 to 25 years who actively follow their 

@rachelven social media account and always see Rachel Vennya's content. The data analysis 

technique used is using multiple linear regression. 

This study shows that Influencer Hijab (X1) and Information Quality (X2) partially or 

simultaneously influence the level of self-confidence (Y) in female hijab students. The influence 

given by the two variables is 33.6%, while other factors outside the research influence 66.4%. 

Research shows that Influencer Hijab (X1) as the highest beta coefficient has a regression 

coefficient of 0.428 and Information Quality (X2) of 0.364. 

 

Keywords: Instagram, Self-confidence, Rachel Vennya 
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PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Kehadiran internet di Indonesia sangat 

diterima dengan baik oleh masyarakat berbagai 

kalangan. Pengguna internet di Indonesia sudah 

melebihi 100 juta jiwa, kondisi ini yang 

mengakibatkan semakin banyaknya harga 

provider dan gadget yang bersaing 

menyesuaikan dengan harga pasar.  

Survei yang didapat Hootsuite melalui 

We Are Social di tahun 2020, menyatakan 

pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 

juta jiwa. Angka ini akan terus bertambah seiring 

dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan 

inilah yang mengakibatkan peralihan yang 

signifikan dari media lama ke media baru atau 

new media. New media adalah sebuah bentuk 

konvergensi atau penggabungan media 

konvensional dengan media digital (Puspita, 

2015, p. 206).  

Media baru membantu masyarakat untuk 

dapat mengakses internet dimana saja dan kapan 

saja. Hal ini yang memungkinkan adanya 

perluasan new media, dimana sekarang mulai 

mewabahnya online media dan jejaring sosial, 

Ada banyak media sosial yang dapat 

dioperasikan di Indonesia, dari mulai Twitter, 

Facebook, Tumblr, Pinterest, dan beberapa 

waktu ke belakang yang digemari yaitu 

Instagram.  

Mengutip data yang diperoleh dari portal 

diskon online, Cuponation, melalui tirto.id, 

hingga April 2019 Indonesia memiliki 56 juta 

pengguna Instagram. Hingga November 2019, 

pengguna aktif bulanan Instagram di Indonesia 

dilaporkan telah mencapai 61.610.000. Secara 

global, jumlah pengguna aktif bulanan Instagram 

mencapai 1 miliar, dikutip dari Hoot Suite 

melalui kompas.com, atau penyedia layanan 

manajemen konten media sosial, tercatat bahwa 

500 juta pengguna Instagram aktif mengunggah 

konten melalui fitur Insta Story tiap harinya 

(Pertiwi, 2019). 

Fitur ini memudahkan penggunanya 

untuk membuat konten menarik hanya dengan 

15 detik, pengguna pun dapat menyunting 

fotonya dengan berbagai macam filter, bingkai, 

menggambar, tulisan, bahkan format grafis (GIF) 

yang menarik. Saat ini fitur Insta Story di 

Instagram mulai banyak dimanfaatkan oleh 

konten kreator yang dikenal dengan influencer, 

yaitu orang yang memiliki kredibilitas di media 

sosial, infulencer juga memiliki followers atau 

audience dengan jumlah jutaan, namun bukan 

hanya sekedar banyak, seorang influencer juga 

harus memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

pengikutnya di media sosial, karena saat ini 

banyak sekali akun fiktif sehingga terkadang 

jumlah yang banyak tidak selalu menentukan 

bahwa orang tersebut memiliki ikatan atau 

pengaruh yang kuat terhadap audiencenya. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan memprediksi tingkat 

engagement. Contohnya bila seorang influencer 

memiliki jumlah pengikut 1000, ia akan 

dipercaya oleh merek ternama bila jumlah yang 

menyukai konten berjumlah sama dengan 

pengikutnya, bahkan akan lebih baik dari jumlah 

pengikutnya.  



 5 

 

Awal mulanya influencer banyak yang 

dikenal adalah influencer yang tidak berhijab, 

namun ketika Dina Tokio, Dian Pelangi, dan 

beberapa Blogger lainnya mulai menampilkan 

gaya berpakaian mereka di Blognya 2014 silam, 

hijab pun mulai tidak menjadi batasan bagi 

seseorang untuk dapat tampil di media sosial.  

Hijab seharusnya tidak menjadi batasan 

bagi penggunanya untuk berani tampil menarik, 

namun ada beberapa kasus yang menyebabkan 

bahwa hijab menjadikan penggunanya menjadi 

tidak percaya diri. Salah satu kasusnya yaitu 

Noor, salah satu murid di Ohio High School 

Athletic Association (OHSAA) yang 

didiskualifikasi saat hendak mengikuti lomba lari 

hanya karena ia menggunakan hijab,  kasus 

serupa juga terjadi pada Auliya yang 

didiskualifikasi dari pertandingan karate se-Jawa 

Timur karena Auliya enggan untuk melepas 

hijabnya (Sukardi, 2019). Saat ini di Indonesia 

ada banyak sekali influencer berhijab yang dapat 

dijadikan acuan bagi pengikutnya salah satunya 

yaitu Rachel Vennya.  

Rachel Vennya adalah seorang 

pengusaha. Rachel Vennya memiliki 4,7 juta 

pengikut di Instagram, yang menjadikan ia 

sebagai online personal influencer dimana ia 

dapat membentuk opini masyarakat sebagai 

pengikutnya yang rata-rata berjenis kelamin 

perempuan. 

Rachel Vennya masuk di kategori macro 

influencer, dengan hampir menyentuh empat juta 

followers, Rachel Vennya memiliki jumlah 

rataan dan rate yang tinggi, sehingga bisa 

disimpulkan 7,60% dari skala 10 pengikutnya 

adalah manusia asli, bukan robot, ataupun fiktif.. 

Rachel  Vennya memiliki persentase atas 

engagement yang cukup tinggi dengan 

pengikutnya di Instagram. 

Engagement dalam kasus ini 

didefinisikan sebagai kondisi psikologis dari 

pengguna yang dikategorikan oleh keinteraktifan 

antara pengguna media sosial tersebut dengan 

subjek yang dituju, yaitu akun Instagram 

@rachelvennya.  

Konten yang dibagikan oleh Rachel 

Vennya sangat sesuai dengan penelitian ini yaitu 

mengenai berhijab. Pengguna media sosial akan 

mengidolakan sosok yang memiliki kredibilitas 

dan tentunya dapat memberikan pengaruh yang 

positif bagi para pengikutnya, pada penelitian 

ini, fokusnya untuk melihat seberapa jauh 

pengaruh influencer dalam memberikan energi 

dalam meningkatkan kepercayaan diri 

pengikutnya ketika mengikuti dan menjadikan 

seorang influencer sebagai panutan. 

Berdasarkan latar belakang dan 

fenomena di atas maka peneliti  tertarik untuk 

meneliti “Pengaruh Influencer Berhijab dan 

Kualitas Informasi di Instagram Terhadap 

Tingkat Kepercayaan Diri pada Mahasiswi 

Berhijab (Studi Kuantitatif pada Followers Akun 

Instagram @rachelvennya di Kota Solo)”. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh antara influencer 

berhijab terhadap tingkat kepercayaan diri 

pada mahasiswi berhijab di Kota Solo?  

2. Apakah ada pengaruh antara kualitas 
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informasi di Instagram terhadap tingkat 

kepercayaan diri pada mahasiswi berhijab di 

Kota Solo? 

3. Apakah ada pengaruh secara simultan antara 

influencer berhijab dan kualitas informasi di 

Instagram terhadap tingkat kepercayaan diri 

pada mahasiswi berhijab di Kota Solo? 

Landasan Teori 

Komunikasi 

Menurut Devito komunikasi merupakan 

suatu Tindakan oleh satu orang atau lebih yang 

mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi 

oleh gangguan terjadi dalam satu konteks 

tetentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada 

kesempatan untuk melakukan umpan balik 

(Paramitha, 2016). Seorang influencer harus 

memiliki nilai kepercayaan yang baik, sehingga 

konten yang dibuat dapat dipercaya oleh 

pengikutnya, sehingga informasi yang diberikan 

pun dapat diterima. Poin kedua yaitu seorang 

influencer harus memiliki daya tarik, tidak hanya 

secara fisik, daya tarik juga dapat diciptakan 

melalui konten yang menarik. Terakhir, yaitu 

kekuatan, kekuatan bila dikaitkan dengan 

penelitian ini yaitu seberaa besar engagement 

yang dimiliki oleh seorang influencer, seberapa 

besar followers nyata di akun milik influencer, 

karena hanya dengan kekuatan ini, khalayak 

dapat menerima suatu pendapat, kemudian pesan 

yang dikirimkan harus secara informatif, 

persuasif, ataupun koersif. Influencer biasanya 

mengirimkan pesan kepada khalayaknya melalui 

sebuah video pendek berdurasi 15 detik sampai 

satu menit, video dibuat dengan pencahayaan 

yang baik, terkadang pesan yang dibuat bersifat 

informatif dan menghibur. 

Penelitian ini  kemudian menganalisis 

perubahan perilaku seorang khalayak yang 

meneladani apa yang mereka lihat melalui media 

dan orang lain, khususnya media online seperti 

Instagram dan akun populer milik 

@rachelvennya, kasus ini ada kaitannya dengan 

efek komunikasi. Penelitian ini menggunakan 

teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh 

Albert Bandura pada tahun 1960. Teori ini 

menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa 

orang-orang cenderung untuk meniru apa yang 

dilihat melalui media. Kognisi sosial kita 

berfungsi secara “otomatis”, cepat, tanpa usaha 

dan tanpa penalaran yang cermat atau logis 

menurut Ayuningtyas dan Abdullah (2017) hal 

ini disebabkan karena telah ada skema yang 

membimbing dalam menganalisa suatu peristiwa 

terdapat tiga proses yaitu attention,  proses 

pertama kali terjadi dimana individu 

memperhatikan gejala-gejala sosial yag ada di 

sekelilingnya, kemudian dilanjutkan dengan 

encoding, dimana khalayak memasukkan apa 

yang diperhatikan ke dalam memorinya dan 

menyimpannya, dan yang terakhir adalah 

retrieval, yaitu proses yang terjadi apabila 

khalayak menemukan gejala yang mirip, 

kemudian khalayak akan mengeluarkan ingatan 

yang serupa dan membandingkan dengan yang 

didapat, kemudian bila ternyata keduanya sama 

maka khalayak akan mengatakan hal mengenai 

gejala tersebut.  

New Media dan Media Sosial 
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Media baru adalah istilah yang muncul 

setelah regenerasi dari media lama setelah 

munculnya beberapa media baru seperti media 

digital, komputer, atau beberapa teknologi 

komunikasi canggih yang muncul di abad ke-20. 

Penelitian yang dilakukan oleh McQuail (2006), 

menyatakan bahwa media baru memiliki dua 

unsur utama yaitu digitalisasi dan konvergensi. 

Internet merupakan bukti konvergensi karena 

menggabungkan beberapa fungsi media lain 

seperti audio, video dan teks (Efendi, Astuti dan 

Rahayu, 2017, p. 13).  

Munculnya media baru memberikan 

dampak yang luar biasa dalam dunia 

komunikasi, kehadirannya memudahkan 

berbagai jenis aktivitas, media baru pun dapat 

dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Efek 

terakhir yaitu efek konatif yang berkaitan dengan 

perilaku perubahan penerima pesan, dalam 

penelitian ini yaitu, penerima pesan atau 

responden yang menjadi lebih percaya diri.  

Saat ini ada banyak sekali kegiatan dan 

profesi yang bisa dilakukan dengan 

menggunakan media baru sebagai sumber 

pendapatan. Beberapa profesi baru mulai 

bermunculan terkait periklanan di era media baru 

salah satunya yaitu, namun tentu saja menurut 

penelitian Watie (2016) bahwa profesi baru yang 

banyak bermunculan di era media baru didorong 

dengan ada dan populernya media sosial sebagai 

media baru (p. 39). 

Berbagai jenis kegiatan dapat dibantu 

dengan media baru, kebutuhan-kebutuhan seperti 

ini yang mengakibatkan munculnya berbagai 

macam inovasi untuk membuat platform menarik 

atau aplikasi-aplikasi yang menembak banyak 

pasar dan golongan, contohnya seperti Facebook, 

Twitter, dan Instagram yang merupakan salah 

satu bentuk hasil dari kemajuan internet dan 

tergolong salah satu media sosial yang cukup 

digandrungi oleh khalayak masa kini.  

Sejak kemunculannya pada tahun 2010 

silam, Instagram sering memperbarui fitur yang 

ada sehingga fiturnya lebih lengkap dan lebih 

menarik. Sampai sekarang Instagram selalui 

memperbarui fitur-fiturnya yang semakin 

memikat penggunanya untuk tetap menggunakan 

Instagram sebagai tempat untuk berbagi 

kenangan dan cerita kepada sesame 

penggunanya. Instagram juga dijadikan media 

untuk berbisnis, dari mulai memasarkan produk, 

menjual produk secara online, bahkan saat ini 

sudah banyak bisnis online yang berkerjasama 

dengan selebriti Instagram atau yang dikenal 

dengan selebgram dan influencer. Pengguna 

terbanyak di Instagram dari mulai rentan umur 

18 sampai 34 tahun. Menyesuaikan dengan 

penelitian ini bahwa responden penelitian adalah 

mahasiswa di Kota Surakarta yang memiliki 

rata-rata umur dari mulai 18 sampai 25 tahun.  

Kualitas Informasi 

Kualitas informasi diukur dengan empat 

indikator penelitian Bailey dan Pearson yaitu 

keakuratan informasi (accuracy), ketepatan 

waktu (timeliness), kelengkapan informasi 

(completeness), dan penyajian informasi 

(format), menurut Susilo et al., (2015) 

kemudahan saat diakses, informasi yang akurat 
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dan berkualitas sangat memiliki pengaruh yang 

besar terhadap minat konsumen (p. 57).  

 Kualitas informasi yang baik dan tepat 

akan semakin efektif karena akan diterima 

dengan khalayak dengan positive feedback, 

bahkan bila informasi tersebut benar-benar 

informasi yang dibutuhkan, informasi tersebut 

akan mengubah presepsi dan sikap khalayak ke 

arah yang lebih positif. Praktiknya, informasi 

dan media memang saling berhubungan satu 

sama lain, dalam penelitiannya, Wahid dan 

Pratomo (2017) menyatakan bahwa pada saat 

media diamanatkan sebagai penyedia informasi, 

secara langsung media membawa 

tanggungjawab menyampaikan informasi secara 

akurat, karena media juga berperan sebagai 

penyebar informasi melalui konten yang 

diproduksi (p. 3).  

Penelitian yang dilakukan oleh Prasojo dan 

Pratomo (2015) dapat diprediksi bahwa semakin 

tinggi atau semakin baik kualitas informasi yang 

dihasilkan (p. 558), dalam kasus penelitian yang 

akan dilakukan adalah influencer 

@rachelvennya, maka akan semakin tinggi 

tingkat kepuasan pengikutnya di Instagram. 

Influencer 

Influencer merupakan orang yang 

memiliki followers atau pengikut yang cukup 

banyak di media sosial, sehingga mereka 

dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

folowers mereka, lebih kompleks lagi, seorang 

influencer harus memiliki pengaruh dan 

kekuatan melalui saluran digital yang digunakan, 

istilah kasar lain yang digunakan adalah, tidak 

peduli seberapa banyak jumlah pengikut, 

ataupun keterikatan yang tinggi dengan 

pengikutnya, namun ketika seorang influencer 

berbicara, pengikutnya atau followers akan 

mendengarkan dengan baik, mengubah perilaku, 

dan bila dikaitkan dengan promosi merek, 

pengikutnya akan membeli produk tersebut 

(Hennessy, 2018).  

Influencer seperti Sonia Eryka dan 

Diana Rikasari sudah dikenal sejak tahun 2010 

bukan karena mereka adalah selebritis, namun 

bagaimana konten yang dibuat dapat menyentuh 

langsung sasarannya, sehingga menimbulkan 

rasa keinginan para pembaca untuk mencobanya, 

hal ini yang membuat nama mereka tetap hidup 

sampai sekarang, sehingga sampai di era 

Instagram saat ini di tahun 2020, jumlah 

pengikut keduanya tidak berkurang namun 

bertambah.  

Seorang influencer biasanya memiliki 

kelebihan yang menarik bagi khalayak, baik 

secara fisik maupun keahlian yang dianggap 

passion. Indikator utama yang harus dimiliki 

oleh seorang influencer adalah visibilitas 

(visibility), kredibilitas (credibility), daya tarik 

(attractiveness) dan kekuatan (power) (Rahima, 

2018, p. 59). 

Hijab 

Pengertian hijab sendiri dalam kamus 

Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup, 

penghalang, dsb. Ada beberapa ilmu yang 

menjelaskan bahwa hijab bukan hanya penutup 

di kepala saja namun juga mengarah pada 

perilaku manusia setiap harinya, di dalam 
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penelitian Nurcholish (2020) menyatakan bahwa 

di era modern seperti saat ini, fashion 

berkembang dengan cepat, begitu pula dengan 

model pakaian hijab sampai bahan yang 

digunakan mengalami perubahan yang terus 

meningkat, mulai dari bahan yang sederhana, 

sampai bahan yang harganya dan kualitasnya 

terbaik, menjadi bahan dasar dalam pembuatan 

pakaian (p. 558).  

Hijab juga menjadi bisnis yang 

menguntungkan bagi para pelaku usaha, melihat 

bahwa mayoritas pemeluk agama Islam di 

Indonesia dengan jumlah terbanyak, bahkan di 

dunia. Indonesia menjadi pasar besar dalam 

industri pakaian muslim bahkan untuk hijab itu 

sendiri. 

Konsep Perilaku 

Perilaku adalah segala kegiatan atau 

tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan 

maupun yang tidak kelihatan, yang disadari 

maupun yang tidak disadarinya termasuk di 

dalamnya bagaimana cara berbicara, berjalan, 

berpikir, mengambil keputusan, cara ia 

melakukan sesuatu, caranya bereaksi terhadap 

segala sesuatu yang datang dari luar dirinya, 

maupun dari dalam dirinya (Daulany, 2015, p. 

12). Ketidak percayaan diri muncul karena tidak 

adanya rasa percaya diri.  Kepercayaan diri 

adalah kondisi dimana manusia merasa nyaman 

saat melakukan sesuatu (Ajigen, 2019, p. 38). 

Kaitannya dengan kasus dalam penelitian ini 

adalah dimana seseorang nyaman menggunakan 

apapun yang dikenakan tanpa ada perasaaan 

tidak nyaman yang menyelimuti akibat sesuatu 

yang ada di luar dirinya, baik itu teman sebaya, 

keluarga, ataupun media sosial. Menurut Azizan 

(2016) media sosial online dapat memengaruhi 

kepercayaan diri penggunannya dan juga dapat 

memengaruhi perasaaan seseorang terutama 

wanita terhadap penampilannya (p. 3). 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif yang akan mencoba untuk 

menjelaskan suatu permasalahan yang hasil 

akhirnya akan digeneralisasikan, sehingga tidak 

dibutuhkan kedalaman analisis data. Penelitian 

ini bertujuan untuk menguji seberapa besar 

pengaruh influencer di Indonesia, kualitas 

informasi yang diberikan oleh influencer, 

terhadap tingkat kepercayaan diri mahasiswi di 

Solo. Lokasi penelitian ini mengambil Kota Solo 

karena pengguna internet terbanyak di Indonesia, 

berada di pulau Jawa yaitu jawa tengah yang 

menduduki posisi kedua setelah Jawa Barat 

dengan jumlah penduduk perempuan 266.115 

jiwa lebih banyak dibanding laki-laki, sesuai 

dengan kriteria sampel untuk penelitian ini 

bahwa 63% perempuan cenderung lebih aktif 

menggunakan media sosial Instagram setiap 

harinya jika dibanding dengan pria yang hanya 

sebesar 37%. Teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, dengan menyebarkan 

kuesioner yang kemudian dijawab oleh 150 

responden yang telah disusun berdasarkan 

variabel. 

SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Analisis Regresi Linear Berganda 
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Tabel 1 

Analisis Linear Berganda 

 
        Sumber: Hasil SPSS 26 

Hubungan antara variabel bebas pada 

penelitian ini yaitu influencer berhijab dan 

kualitas informasi terhadap tingkat kepercayaan 

diri pada mahasiswi berhijab ditunjukan dengan 

linear berganda. Berdasarkan uji regresi pada 

output SPSS 26 Tabel 1 persamaan yang 

terbentuk adalah  

Y = 0,240 + 0,428 X1 + 0,364 X2 + e 

Dimana:  

Y = Tingkat kepercayaan diri 

X1 = Influencer berhijab 

X2 = Kualitas informasi di Instagram 

e = error/variabel pengganggu 

Hasil regresi linear berganda yang dilakukan 

pada penelitian influencer berhijab dan kualitas 

informasi terhadap tingkat kepercayaan diri pada 

mahasiswi berhijab adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pada Tabel 1, nilai 0,240 

merupakan variabel independen yang terdiri 

dari influencer berhijab dan kualitas 

informasi. Nilai konstanta tingkat 

kepercayaan diri sebesar 0,240 menunjukkan 

bahwa semakin meningkatnya influencer 

berhijab dan kualitas informasi akan 

berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan 

diri yang dirasakan oleh audiens pengikut 

akun Instagram Rachel Vennya..  

2. 0,428 merupakan besarnya koefisien variabel 

influencer berhijab yang berarti setiap 

peningkatan variabel influencer berhijab 

sebesar 1% dengan asumsi variabel kualitas 

informasi bernilai tetap (X2 = 0), maka 

tingkat kepercayaan diri meningkat 0,428 

atau 42,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel influencer berhijab berkontribusi 

positif bagi tingkat kepercayaan diri, 

sehingga semakin influencer berhijab 

memberi pengaruh bagi mahasiswi di solo, 

maka akan semakin tinggi tingkat 

kepercayaan diri. 

3. 0,364 merupakan besarnya koefisien variabel 

kualitas informasi yang berarti setiap 

peningkatan variabel kualitas informasi 

sebesar 1% dengan asumsi variabel influencer 

berhijab bernilai tetap (X2 = 0), maka tingkat 

kepercayaan diri meningkat 0,364 atau 

sebesar 36,4%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa variabel kualitas informasi 

berkontribusi positif bagi tingkat kepercayaan 

diri, sehingga semakin kualitas informasi 

yang diberikan, maka akan semakin tinggi 

tingkat kepercayaan diri mahasiswi di Kota 

Solo 

Koefisien Determinasi 

Tabel 2 

Koefisien Determinasi  

 

          Sumber: Hasil SPSS 26 
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Berdasarkan Tabel 2, koefisien 

determinasi hasil output SPSS 26, diperoleh 

angka R square sebesar 0,336. Hal ini 

menunjukkan bahwa 33,6% variabel bebas 

(influencer berhijab dan kualitas informasi) yang 

dapat menjelaskan variabel terikat (tingkat 

kepercayaan diri), sedangkan selebihnya yaitu 

66,4% dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini  

Hasil std error of estimate pada 

penelitian ini sebesar 5,574% dapat disimpulkan 

bahwa tingkat keakuratan model regresi sebesar 

94,43% (100%-5,574%). 

Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil uji F dengan hasil penelitian 

sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dinyatakan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga pada 

hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas influencer berhijab dan kualitas informasi 

secara signifikan sangat mempengaruhi variabel 

terikat yaitu tingkat kepercayaan diri dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat 

kepercayaan diri pada mahasiswi berhijab di 

Kota Solo. 

Tabel 3 

Hasil Uji Simultan (F) 

 
     Sumber: Hasil SPSS 26 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai t 

untuk variabel Influencer Berhijab adalah 0,000 

< 0,05, kemudian nilai t untuk variabel Kualitas 

Informasi adalah 0,003 < 0,05, yang 

menunjukkan bahwa hasil pada kedua variabel 

secara parsial, masing-masing memiliki 

pengaruh terhadap variabel tingkat kepercayaan 

diri pada mahasiswi berhijab. 

Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

Angka yang dimasukkan ke rumus SE 

dan SR merupakan nilai yang diperoleh dari 

hasil analisis regresi linear ganda pada 

perhitungan menggunakan SPSS v 26. Besarnya 

sumbangan efektif dan sumbangan relatif adalah 

sebagai berikut: 

        Tabel 3 

Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 

         Sumber: Hasil SPSS 26 
 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dipaparkan 

bahwa Sumbangan Efektif (SE) pada variabel 

Influencer Berhijab (X1) memberikan sumbangan 

efektif sebesar 21,9% dan pada variabel Kualitas 

Informasi (X2) sebesar 11,7%. Sumbangan 

Relatif Influencer Berhijab (X1) memberikan 

sumbangan relatif sebesar 65,2% dan sumbangan 

yang diberikan pada Kualitas Informasi (X2) 

sebesar 11,7%. Jumlah total sumbangan efektif 

variabel bebas sebesar 33,6% yang berarti 

variabel tingkat kepercayaan diri secara simultan 

dipengaruhi oleh influencer berhijab (X1) dan 

kualitas informasi (X2) sebesar 33,6%. 

 

No. Variabel Sumbangan 

Relatif Efektif 

1. Influencer 

Berhijab X1  

65,2% 21,9% 

2. Kualitas 

Informasi X2 

34,8% 11,7% 
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KESIMPULAN 

1. Variabel influencer berhijab (X1) secara 

parsial berpengaruh positif terhadap variabel 

tingkat kepercayaan diri pada mahasiswi 

berhijab. 

2. Variabel kualitas informasi (X2) secara 

parsial berpengaruh positif terhadap variabel 

tingkat kepercayaan diri pada mahasiswi 

berhijab 

3. Variabel bebas yaitu influencer berhijab (X1), 

dan kualitas informasi (X2), secara simultan 

keduanya berpengaruh positif terhadap 

tingkat kepercayaan diri pada mahasiswi 

berhijab.  
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