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Abstract 

 Social media has a strong influence in human life, one of which is to show 

one’s brand image. The social media that is currently very popular is Instagram. 

Special media for displaying photos or videos is very effective to show someone’s 

brand image, including celebrity (Instagram celebrity).This study uses three 

Indonesian celebgram that interested in fashion namely Tiara Pangestika, Shafa 

Harris, and Alyssa Daguise,because all of them are included in the macro 

influencer category and their achievements. 

 This study uses a descriptive approach. This approach is supported by 

qualitative data collected through interviews, literature study, and netnography. 

While the sampling used in this study was purposive sampling. The data obtained 

is analyzed using interactive analysis. The validity test in this study uses data 

triangulation techniques. 

 This study aims to obtain an overview of the form of online brand image 

built by Instagram celebrities, the formation factors and the brand image 

influence of Instagram celebrities on fashion followers with the 21 informants are 

university students from various universities and the followers of these Instagram 

accounts of @tiarapangestika, @shafaharris, and @alyssadaguise. 

 From the results of the study, it was revealed that Tiara, Shafa, and Alyssa 

had diverse brand image factors. While Tiara, Shafa and Alyssa had diverse 

brand image. In more detail, it is also known that many positive influences on 

their brand image on their followers. 
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A. Pendahuluan 

 Teknologi kini sudah menjadi bagian dari kehidupan hampir seluruh 

lapisan masyarakat. Baik itu teknologi sebagai alat hiburan, alat komunikasi, 

teknologi alat belajar, dan lainnya. Membahas teknologi akan erat kaitannya 

dengan apa itu new media, menurut McQuail, media baru adalah tempat dimana 

seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi, distribusi pesan lewat satellite 

meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens 

dalam proses komunikasi yang semakin meningkat (McQuail, Denis, 2010:136). 

Salah satu new media yang sangat digemari masyarakat adalah media sosial. 

Media sosial dengan masing – masing kelebihan dan kekhasan yang ditawarkan 

dapat dengan mudah menarik perhatian masyarakat. Saat ini media sosial  yang 

sangat digemari oleh hampir semua kalangan adalah Instagram yang dijadikan 

atau dimanfaatkan seseorang untuk brand image yang menjadi fenomena baru di 

kalangan masyarakat 

  Dalam Instagram ada sebutan selebgram bagi akun yang memiliki 

followers sangat banyak. Selebgram merupakan salah satu alat promosi di 

Instagram untuk menunjukkan dan meningkatkan identitas baik dirinya, produk 

ataupun jasa yang dimilikinya. Setiap pemilik akun instagram akan terus 

berlomba – lomba menciptakan brand image sesuai dengan ketertarikan yang 

dimilikinya, tidak terkecuali pada selebgram. Tentunya seseorang yang disebut 

selebgram memiliki visibility, credibility, attraction, dan power yang membentuk 

brand image sebagai identitas dirinya dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

followersnya. Pada dasarnya naluri kita sebagai manusia ingin menunjukkan diri 

kita dan memiliki pengaruh untuk orang lain, maka dari itu, penelitian ini 

sangatlah penting untuk diteliti dan dibaca sehingga apabila seseorang memiliki 

keinginan untuk menjadi selebgram, ia dapat mengetahui bagaimana membentuk 

brand image yang positif melalui skill set, aura, dan identity yang akan 

menunjang karir nya melalui citra yang positif dan pengaruh yang kuat untuk 

pengikutnya.       

 Sekarang ini semakin banyak selebgram baru yang bermunculan karena 

keunikan karakter yang dimiliknya, melihat berbagai kemudahan dan fasilitas 



yang disediakan oleh Instagram. Untuk memperkuat penjelasan sebelumnya, hasil 

penelitian (Liu Rendan & Ayoung Suh, 2017: 13) dikatakan bahwa dalam 

instagram fitur tag people, hashtags, dan mention  adalah cara efisien untuk 

meningkatkan hubungan baik dengan brand sehingga dapat menciptakan 

kolaborasi dan berkoneksi ke banyak orang sehingga meningkatkan eksistensi. 

Instagram adalah media sosial yang digunakan untuk menunjukkan brand image 

style bloggers atau selebgram. 

 Saat ini selebgam sudah banyak sekali menunjukkan ketertarikannya baik 

dalam bidang makanan, travelling, fashion, dan sebagainya. Tiga dari banyaknya 

selebgram Indonesia dalam bidang fashion yang banyak diikuti akun 

Instagramnya oleh followers adalah Tiara Pangestika dengan akun Instagramnya 

yaitu @tiarapangestika atau yang biasa dikenal dengan panggilan Tipang 

kemudian ada Shafa Harris dengan akun Instagramnya yaitu @shafaharris yang 

biasa dikenal dengan panggilan Shafa dan Alyssa Daguise dengan akun 

Instagramnya yaitu @alyssadaguise yang biasa dikenal dengan panggilan Alyssa. 

Dalam penelitian ini fashion yang diteliti lebih ke style yang digunakan sehari – 

hari dan ditampilkan di Instagram Tipang, Shafa, dan Alyssa. Fashion sebagai 

ekspresi diri dapat menunjukkan baik kepribadian, gaya, status ataupun pekerjaan 

seseorang, sehingga orang lain memiliki persepsi terhadap pelaku brand image 

sesuai dengan yang pelaku harapkan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang 

diutarakan oleh Featherstone dalam (Trisnawati, Tri Yulia, 2011: 36) bahwa 

fashion terutama busana, merupakan sisi kehidupan masyarakat yang saat ini 

sedemikian penting sebagai salah satu indikator bagi muncul dan berkembangnya 

gaya hidup. 

 Dengan adanya penelitian ini, akan menambah wawasan kepada pembaca 

bahwa apabila dulu sebelum adanya new media, kita hanya mengetahui fashion 

melalui runway atau model- model professional tetapi sekarang ini selebgram dan 

new media khususnya Instagram, memudahkan kita mengenal dan mengetahui 

jenis- jenis style dan menjadi referensi dalam berpakaian. Dalam Instagram, ada 

banyak fitur salah satunya adalah feed yaitu tempat untuk mempublikasikan foto – 

foto dan video milik pribadi. Dapat dilihat dari feed milik akun Instagram pribadi 



Tipang, Shafa, dan Alyssa bahwa mereka tertarik dengan fashion dan mereka 

memiliki keunikan fashion yang berbeda. Strategi citra atau brand image yang 

dilakukan oleh mereka melalui media sosial yaitu instagram menimbulkan 

antusias yang tinggi pada penulis untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat 

followers nya tertarik untuk mengikuti ketiga selebgram tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Faktor apa yang mendukung pembentukan brand image @tiarapangestika, 

@shafaharris, dan @alyssadaguise? 

2. Bagamana bentuk brand image Tipang, Shafa dan Alyssa dalam akun 

instagram @tiarapangestika, @shafaharris, dan @alyssadaguise? 

3. Bagaimana respon followers terhadap brand image akun Instagram 

@tiarapangestika, @shafaharris, dan @alyssadaguise? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang, dari definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa (Romli, 

Khomsahrial, 2016: 1). Sedangkan pengertian menurut Meletzke dikatakan bahwa 

komunikasi massa sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan 

secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara  tidak langsung dan satu 

arah pada public yang tersebar (Romli, Khomsahrial, 2016: 2). Berdasarkan kedua 

pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi massa merupakan 

pemberian pesan kepada khalayak yang jumlahnya banyak, heterogen dan berada 

di tempat yang terpencar dan terbuka melalui media massa dengan waktu yang 



sama atau serentak. Adapun ciri - ciri komunikasi massa dalam buku Komunikasi 

Massa (Romli, Khomsahrial, 2016: 4-5).ialah: 

1. Pesan bersifat umum, yang berarti komunikasi massa itu ditujukan untuk 

semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh 

karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. 

2. Komunikannya Anonim dan Heterogen, yang berarti dalam komunikasi 

massa komunikator tidak mengenal komunikannya (anonim), karena 

komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Komunikan 

komunikasi massa adalah heterogen, karena terdiri dari berbagai lapisan 

masyarakat yang berbeda. 

3. Media massa menimbulkan keserempakan, yang berarti jumlah sasaran 

komunikan yang dicapai relative banyak dan tidak terbatas. Bahkan komunikan 

yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh 

pesan yang sama pula. 

4. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan, yang berarti konteks 

komunikasi massa, komunikator tidak harus selalu kenal dengan komunikannya 

dan sebaliknya. Yang penting bagaimana komunikator menyusun pesan secara 

sistematis, baik, sesuai dengan jenis medianya, agar komunikannya bisa 

memahami isi pesan tersebut. 

5. Komunikasi massa bersifat satu arah, yang berarti komunikasi massa 

memiliki satu kelemahan. Karena komunikasinya dilakukan mellalui media 

massa, maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak 

langsung, sehingga tidak dapat melakukan kontak langsung antara komunikator 

dan komunikan. 

6. Stimulasi alat indra terbatas, yang berarti pada komunikasi massa alat 

indra yang dipakai komunikan sangat terbatas sesuai dengan media massanya. 

7. Umpan balik tertunda dan tidak langsung, yang berarti dalam komunikasi 

massa umpan balik tertunda dan tidak langsung dikarenakan komunikasi bersifat 

satu arah. 

 

 



2. New Media 

Menurut McQuail (McQuail, Denis, 2010:153), media baru adalah tempat 

dimana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi, distribusi pesan lewat satellite 

meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan computer, keterlibatan audiens 

dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Sedangkan menurut Mondry 

(Sujatmiko, Hendri, 2017: 632) media baru merupakan media yang menggunakan 

internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. 

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa media baru 

berkaitan dengan internet sehingga disebut dengan media online yang digunakan 

melalui teknologi, memiliki ciri khas tersendiri dan antara komunikator dan 

komunikan dapat berinteraksi walaupun secara tidak langsung. Selain itu, media 

baru memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan media 

konvensional menurut Lister, dkk (dalam Kemal, Kenny Monica, Andi Alimuddin 

& Muhammad Nadjib, 2015: 23) yaitu interactivity yang diindikasikan oleh rasio 

respon atau inisiatif dari pengguna terhadap tawaran dari sumber/ pengirim 

(pesan), social Presencer (Sociability) yang dialami oleh pegguna, dimana sense 

of personal contact dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan 

sebuah medium, media richness yaitu media baru dapat menjembatani adanya 

perbedaan kerangka referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat – 

isyarat, lebih peka, dan lebih personal, autonomy yaitu seorang pengguna merasa 

dapat mengendalikan isi dan menggunakannya dan bersikap independen terhadap 

sumber, playfulness yaitu digunakan untuk hiburan dan kenikmatan, privacy yaitu 

yang diasosiasikan dengan penggunaan medium dan/atau isi yang dipilih dan, 

personalization yaitu dimana tingkatan dimana isi dan penggunaan media. 

 

3. Instagram Sebagai Media Sosial 

Instagram memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian 

bawah. Menurut Atmoko (Rahim, Muhammad, Endang Erawan, Johantan 

Alfando, 2018: 268 – 270)  lima menu utama tersebut adalah pertama Home Page 

merupakan halaman utama yang menampilkan (timeline) foto – foto terbaru dari 



sesame pengguna yang telah diikuti. Cara melihat  foto yaitu hanya dengan 

menggeser layar dari bawah ke atas seperti  saat scroll mouse di computer. 

Kurang lebih 30 foto terbaru dimuat saat pengguna mengakses aplikasi, Instagram 

hanya membatasi foto – foto terbaru. Kemudian Comments, sebagai layanan 

jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, foto – foto yang ada di 

Instagram dapat dikomentar di kolom komentar. Caranya tekan ikon bertanda 

balon komentar di bawah foto, kemudia ditulis kesan – kesan mengenai foto pada 

kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol send. Ketiga adalah Explore 

merupakan tampilan dari foto – foto popular yang paling banyak disukai para 

pengguna Instagram. Instagram menggunakan alogaritma rahasia untuk 

menentukan foto mana yang dimasukkan ke  dalam explore feed. Selanjutnya 

Profil, pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, 

baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya. Halaman profil 

bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu utama bagian paling kanan. Fitur 

ini menampilkan jumlah foto yang telah diupload, jumlah follower dan jumlah 

following. Dan yang terakhir adalah News Feed, yang menampilkan notifikasi 

terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News feed 

memiliki dua jenis tab yaitu “ Following” dan “News”. Tab “following” 

menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab 

“news” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pegguna Instagram 

terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan 

tersebut akan muncul di tab ini. 

Menurut Atmoko, ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang di 

unggah lebih mempunyai makna informasi, bagian – bagian tersebut yaitu judul 

atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin 

disampaikan pada pengguna tersebut, kemudian hashtag yang merupakan simbol 

bertanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting karena sangat memudahkan 

pengguna untuk menemukan foto – foto di Instagram dengan hashtag tertentu. 

Selanjutnya lokasi yangmerupakan fitur yang menampilkan lokasi dimana 

pengguna pengambilannya. Meski Instagram disebut layanan photo sharing, tetapi 



Instagram juga merupakan jejaring sosial. Karena pengguna bisa berinteraksi 

dengan sesama pengguna.  

 

4. Brand Image 

Menurut Setiadi, brand image mengacu pada skema memori akan sebuah 

merek, yang berisikan interpretasi konsumen atas aribut, kelebihan, penggunaan, 

situasi, para pengguna, dan karakteristik pemasar dan/ atau karakteristik pembuat 

dari produk/ merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan 

rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek (Ratnawati, Atik, 2013: 

16). Sedangkan menurut Lusia, citra merek merupakan representasi dari semua 

persepsi mengenai merek yang terbentuk dari berbagai informasi serta 

pengetahuan terhadap merek tersebut. Semakin kuatnya hubungan suatu merek 

didasarkan pada banyaknya pengalaman dan informasi yang didapat (Muslikah, 

Retno, 2019: 41). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

brand image atau citra merek adalah pendapat akan atribut, kelebihan, 

karakteristik dan lainnya yang seseorang pikirkan dan rasakan ketika mendengan 

atau melihat suatu objek, hal ini didasari oleh berbagai informasi dan pengetahuan 

terhadap objek tersebut. 

Menurut Marisqa Debora, langkah awal dalam membentuk personal 

branding di media sosial adalah menentukan PDB (Positioning, Differentiation, 

Branding). PDB merupakan satu kesatuan yang saling mendukung personal 

branding seseorang. Positioning adalah identitas yang diciptakan agar orang lain 

menilai seseorang sesuai dengan yang diharapkan. Positioning akan lebih kuat 

apabila ditambah dengan differentiation yaitu sesuatu yang berbeda dari yang 

lainnya atau keunikan seseorang agar mudah diingat oleh orang lain. (Franzia, 

Elda, 2018: 17). 

Ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa seseorang dapat disebut 

sebagai selebgram sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rossiter dan Percy 

dalam Royan (2004:14) yaitu VISCAP (Visibility, Credibility, Attractiveness, dan 

Power) yang dapat digunakan sebagai evaluasi seseorang sebagai selebgram: 



1. Visibility yaitu seberapa jauh popularitas selebgram dikenal masyarakat. 

Apabila dihubungkan dalam popularitas, maka dapat ditentukan dengan seberpa 

banyak penggemar yang dimiliki oleh seorang celebrity endorser dan bagaimana 

tingkat keseringan tampilnya di depan khalayak. 

2. Credibility menurut Shimp (2012:509) yaitu bisa dipercaya dan 

keunggulan selebriti dalam menyampaikan suatu produk dengan kekuatan daya 

tariknya merupakan alasan utama untuk memilih selebriti sebagai pendukung 

periklanan. Kredibilitas memiliki dua karakteristik yaitu pertama adalah expertise 

(keahlian), dalam hal ini keahlian merupakan kesan yang dibentuk konsumen 

tentang kemampuan dan pengetahuan selebriti atau model dalam hubungannya 

dengan produk, selain itu juga faktor kharisma juga berperan dalam menilai 

seseorang ahli atau tidak. Kedua adalah trustworthiness (kepercayaan), dalam hal 

ini bergantung pada followers, seberapa besar presenter atau model ini 

dipersepsikan dapat diperaya oleh konsumen. 

3. Attraction. Pada umumnya individu cenderung menyukai orang- orang 

yang mereka senangi, cantik atau tampan dan yang memiliki banyak kesamaan. 

Menurut Shimp (2012: 469) menjelaskan bahwa pendukung secara fisik yang 

menarik akan menghasilkan evaluasi iklan dan produk yang lebih menyenangkan 

daripada iklan yang menggunakan komunikator yang kurang menarik. 

4. Power. Menurut Rossister dan Percy power adalah kemampuan untuk 

menimbulkan pengaruh dan mengikuti apa yang ditampilkan komunikator. 

Menurut Frischmann (2014: 8)  media online personal branding meliputi tiga 

elemen utama yaitu skill set, elemen ini merepresentasikan nilai fungsional dan 

rasional dan didefinisikan sebagai kombinasi antara keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki dari bidang pendidikan, pekerjaan maupun berbagai pengalaman. 

Keahlian dan keterampilan ini yang dibutuhkan seseorang dalam menyelesaikan 

tugas – tugas tertentu. Kemudian aura meliputi kepribadian, penampilan, gaya 

dan karisma yang ditampilkan melalui media sosial untuk merepresentasikan nilai 

emosional yang mempengaruhi persepsi publik. Menurut Frischmann, cara terbaik 

untuk memahami bagaimana seseorang mempengaruhi adalah dengan wawancara 

kepada manajer atau petinggi perusahaan, dan identity, bagaimana pelaku brand 



image melakukan representasi diri dalam jaringan yang meliputi koneksi yang 

dibuat dan isi pesan yang dipublikasikan ke dalam jaringan ini. Dalam pemenuhan 

elemen ini, pelaku brand image perlu memiliki akun media sosial untuk 

berkomunikasi dan memperluas jaringan sehingga pelaku brand image dapat 

dikenal publik. 

Selain ketiga elemen tersebut, ada elemen –elemen lain yang merupakan hasil 

persinggungan antara ketiga elemen utama yang turut mempengaruhi 

pembentukan Online Personal Brand, menurut Frischmann (2014: 34-38)   yakni 

getting found, merupakan perpotongan dari Identity dan Skill Set. Artinya, elemen 

ini terpenuhi apabila publik dapat memenuhi Skill Set yang dimiliki pelaku brand 

image dalam jaringan. Hal ini membutuhkan upaya – upaya keahlian yang 

dimiliki pelaku brand image sehingga mampu mendapatkan ekspos yang 

maksimal dalam jangkauan target audiens. Kemudian brand experience 

merupakan kombinasi antara nilai rasional dan nilai emosional, yang merupakan 

keseluruhan pengalaman dan ingin diberikan ketika konsumen datang dan 

berhubungan dengan pelaku brand image. Tujuan utama dari brand experience 

ialah untuk mengoptimalkan Online personal brand sehingga mampu 

menggambarkan keseluruhan diri pelaku Brand image secara akurat. Dan first 

impression, elemen ini merupakan hasil dari perpotongan elemen Aura dan 

Identity yang artinya meliputi impresi pertama dari target audiens. Secara teknis, 

first impression terbentuk dari hal – hal yang ditemukan target audiens di media 

sosial  tanpa menganalisa Skill Set yang dimiliki pelaku brand image. First 

impression  memiliki pengaruh yang kuat terhadap karir seseorang. 

 

D. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. enurut Nawawi (Ardial, 2014: 263), metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain – lain) pada saat ini berdasarkan fakta – fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang 



alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan 

analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian 

yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Pada penelitian ini 

dilakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan data kepustakaan 

seperti buku, jurnal, dan website – website terpercaya.  

Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Subjek pada 

penelitian ini disebut informan yang merupakan mahasiswa yang menjadi 

followers akun Instagram @tiarapangestika, @shafaharris, dan @alyssadaguise. 

Pada penelitian ini objek penelitian adalah Instagram @tiarapangestika, 

@shafaharris dan @alyssadaguise. Objek tersebut berfokus kepada konten berupa 

foto maupun video yang menggambarkan brand image Tiara, Shafa dan Alyssa. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dan 

menggunakan teknik analisis model interaktif oleh Miles dan Huberman 

(Sujatmiko, Hendri, 2017: 636) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

E. Sajian dan Analisis Data 

1. Faktor yang mendukung pembentukkan brand image @tiarapangestika, 

@shafaharris dan @alyssadaguise: 

1.1. Keahlian 

 Keahlian Tipang melalui pendidikan, bisnis yang sukses dibangunnya, 

mix and match fashion yang digunakannya, ahlinya tipang dalam mempengaruhi 

dan dipercaya followers, mengemas sesuatu sehingga terlihat menarik, citra yang 

positif, dan pendidikan yang ditempuhnya sebagai penunjang keahilan Tipang. 

Keahlian Shafa dalam mix and match fashion dan bisnis fashion Rakira yang 

sedang dirintisnya, kemudian juga keahlian dalam menggunakan make up dan 

berkolaborasi untuk membuat lipstick Luxcrime dengan selebgram lainnya, 

kemudian dipercaya followers dan mampu mempengaruhi followers baik dalam 

fashion maupun make up. Keahlian Alyssa dalam mix and match fashion, 

menempuh pendidikan di Paris dengan jurusan fashion designer, ahli dalam 



mengemas foto sehingga menarik untuk dilihat, ahli dalam mempengaruhi dan 

dipercaya  followers. 

1.2. Minat Mendalam 

Minat Tipang dalam bidang bisnis yang ditunjukkannya melalui beragam 

bisnis yang dimilikinya, seperti yang diketahui bahwa Tipang memiliki banyak 

usaha seperti Cuan cuan yang menjual elektronik, Kost- kostan dalam bidang 

properti, Cakekinian yang menjual kue, Mie Bangcad yang menjual makanan 

berat, ada juga dalam bidang fashion yaitu Hello Nuku dan Billionaire’s Project. 

Minat juga menjadi salah satu faktor brand image yang dimiliki oleh Shafa, 

beberapa followers Shafa yang menjadi informan mengungkapkan bahwa Shafa 

memiliki minat dalam bidang make up dan fashion. Alyssa memiliki minat dalam 

bidang fashion. Minat yang sudah menjadi brand image dirinya ini dikembangkan 

melalui pendidikan yang sedang ditempuhnya di Paris dengan jurusan fashion 

designer, selain itu dirinya juga pernah diundang dalam acara besar yaitu Jakarta 

Fashion Week. 

1.3. Kepribadian 

 Tipang yang memiliki kepribadian mandiri dan ambisius yang 

ditunjukkannya melalui pendidikan hingga S2 nya, dapat mengatur bisnis yang 

dimiliki, hingga dapat membagi waktu dalam kesibukannya kepada suami. Shafa 

dalam kesehariannya menggunakan fashion dan make up menunjukkan 

kepribadian Shafa yang terkesan berani. Selain itu juga informan mengatakan 

bahwa make up bold yang Shafa suka dan kerap ia gunakan ini memang 

menunjukkan kepribadiannya yang berani. Kepribadian Shafa yang berani juga 

memiliki citra positif di mata followers. Kepribadian Alyssa yang calm juga 

memiliki citra positif di mata followers, hal tersebut dapat dilihat melalui 

dukungan yang diberikan followers kepada dirinya. 

1.4. Konsisten 

 Tipang konsisten dalam menunjukkan cara berpakainnya nya ingin dilihat 

sebagai sosok yang anggun, fashion yang Tipang pakai sehari – ini menampil sisi 

keanggunanya sebagai istri yang menyayangi suami dan menampilkan dirinya 

sebagai sosok yang pekerja keras namun tetap memperhatikan penampilan, 



kemudian Tipang juga konsisten meraih cita- citanya yang ingin berkuliah di 

Perguruan Tinggi Negeri dan membagikan kisahnya saat berlibur dengan suami di 

media sosial. Shafa memiliki konsisten dalam menampilkan make up dan fashion 

yang digunaknnya sehari - hari, tidak hanya itu Shafa sangat konsisten dalam 

menampilkan fashion yang digunakannya sehari – hari baik di feeds maupun 

instastory. Konsistennya Alyssa dalam menampilkan fashion kesehariannya dan 

juga kehidupannya di Paris dalam menempuh pendidikan fashion designer 

menjadikan dirinya dikenal sebagai sosok fashion enthusiast ataupun fashionable. 

Informan lainnya yang merupakan followers Alyssa menyebutkan bahwa dirinya 

konsisten dalam menampilkan dirinya sedang berlibur ke manca Negara. 

1.5. Appearance 

 Tipang memiliki gaya hidup sebagai istri yang dapat mengatur kehidupan 

rumah tangga dengan baik, mengatur  bisnis yang mereka bangun hingga sukses 

seperti sekarang ini, mengatur waktu untuk dapat menempuh pendidikan di S2. 

Kemudian Shafa, memiliki faktor pembentukkan brand image yaitu gaya, karena 

Shafa intens dalam menampilkan gayanya saat bepergian bersama teman- 

temannya, gaya bergaul Shafa, dan menunjukkan gaya anak remaja metropolitan. 

Alyssa, gaya hidup nya di Paris menjadi salah satu faktor pembentukkan brand 

image dirinya. Hal tersebut dikarenakan, Alyssa intens menampilkan 

kesehariannya yang sedang berkuliah di Paris seperti saat ujian, hangout bersama 

teman – temannya hingga saat ia menikmati waktu luang di Paris. 

2. Bentuk brand image @tiarapangestika, @shafaharris dan @alyssadaguise 

2.1. New Woman 

 Tipang kepribadian yang mandiri, ambisius, dan pintar dalam mengatur 

semua bisnis yang dimilikinya dan juga mencapai galar hingga S2 di Universitas 

Indonesia, Tipang juga memperhatikan penampilannya sehari- hari yang memang 

pintar dalam mix and match suatu pakaian, hal ini yang membedakan dirinya 

sebagai sosok new woman. Shafa, dirinya juga dikenal sebagai sosok new woman, 

Saat ini ia sedang merintis clothing brand Rakira yang akan menjual celana jeans, 

Shafa juga pernahdiundang untuk kolaborasi bersama selebgram lainnya untuk 

membuat lipstick Luxcrime. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Shafa 



memiliki kepribadian berani yang ditampilkannya melalui make up bold dan 

fashion sexy sehari – harinya Hal tersebut yang membedakan dirinya dengan new 

woman. Alyssa memiliki fashion keseharian yang sesuai dengan kepribadiannya 

dan tentunya menggambarkan karakteristik wanita metropolitan. Dan tentunya 

keahlian yang dimiliki Alyssa, ia tekuni melalui pendidikan yang sedang ia 

tempuh di Paris dengan jurusan fashion designer, Alyssa juga menunjukkan 

bahwa seorang perempuan juga memiliki hak untuk mencapa cita- citanya. 

2.2. Business Woman 

Tipang dan suaminya, Arief memang dikenal memiliki banyak usaha lainnya 

seperti Cuan Cuan, Well Planned, Cakekinian dan lainnya. Beberapa dari 

followers Tipang yang sudah lama mengamati keseharian Tipang, di instagram 

mengaku bahwa Tipang konsisten dalam menampilkan brand image. 

2.3. Fashion Enthusiast 

Tidak sedikit netizen menganggumi cara berpakaian Tipang, hal ini 

ditunjukkan melalui salah satu akun @tipangfashion yang dibuat oleh followers 

nya. Selain menyalurkan ketertarikannya dalam bidang fashion ia lontarkan 

dengan membuka bisnis @hello.nuku. Shafa yang intens menampilkan outfit of 

the day atau pakain sehari – harinya menyalurkan ketertarikannya dalam bidang 

fashion melalui clothing brand yang ia sudah ia rintis sejak September 2018 lalu. 

Beberapa followers Shafa juga mengaku bahwa Shafa memiliki keunikan dalam 

berpakaian, hal ini disebabkan bahwa Shafa memiliki fashion sexy yang sesuai 

dengan kepribadiannya yaitu berani. Fashion enthusiast juga menjadi brand 

image Alyssa Daguise,. Hal tersebut dapat dilihat melalui konten akun instagram 

pribadi Alyssa yang intens menampilkan outfit of the day atau pakain sehari – 

harinya. Followers Alyssa juga menyebutkan bahwa Alyssa menyalurkan 

ketertarikannya dalam bidang fashion melalui pendidikan yang ditempuhnya 

dalam bidang fashion designer di Paris. 

2.4. Make Up Enthusiast 

Shafa memiliki brand image sebagai make up enthusiast. Salah satu prestasi 

yang dimilikinya adalah dengan menciptakan lipstick Luxcrime yang dibuat 

dirinya bersama selebgram lainnya. Tentu hal tersebut juga menunjukkan bahwa 



Shafa tertarik dalam bidang make up. Pada tahun 2018 , Shafa pernah 

mengadakan kelas make up. Dengan dirinya menampilkan make up dengan intens 

dalam feeds akun instagram pribadi milik Shafa, dirinya memiliki brand image 

sebagai make up enthusiast di mata followers.  

2.5. Berpendidikan dan Independent 

Followers Tipang mengenal sosok tipang sebagai seseorang yang memiliki 

brand image berpendidikan dan mandiri. Namun hal itu juga didikung dengan 

riwayat pendidikannya yang memang sangat berprestasi, diketahui bahwa dirinya 

telah menjadi lulusan S1 Hukum Universitas Trisakti dan lulusan S2 Hukum 

Kenotariatan Universitas Indonesia. Kehebatan lainnya dari sosok Tipang adalah 

ia memiliki kepribadian yang mandiri. Tipang yang mandiri, dalam mengatur 

semua bisnisnya, mengatur jadwal kuliahnya, dan membagi waktu sibuknya 

kepada sang suami yaitu Arief Muhammad. 

2.6. Appearance 

Tipang merupakan salah satu selebgram yang ingin dikenal melalui gaya 

hidupnya. Bagaimana Tipang mengatur bisnisnya, dalam berumah tangga, saat 

hang out bersama teman – temannya dan tampilan Tipang baik style maupun 

make up juga menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki Tipang. Tetapi salah satu 

informan mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk follow Tipang, Shafa dan 

Alyssa karena mereka memiliki fisik yang sangat menarik yaitu cantik dan sexy. 

Shafa ] memiliki gaya hidup anak remaja yang senang hangout bareng teman – 

teman sebayanya. Bagaimana ia berinteraksi dengan sesama, saat Shafa hangout 

bareng teman – temannya, dan apa yang digunakan Shafa merupakan suatu hal 

yang ingin ditonjolkan dirinya utnuk dikenal oleh banyak orang. 

2.7. Traveller 

Tipang semakin dikenal melalui foto ataupun video liburan Arief dan Tipang, 

hal ini dikarenakan Arief intens menampilkan dirinya bersama Tipang saat liburan 

maupun kesehariannya. Salah satu informan yang juga merupakan followers 

Alyssa mengaku bahwa dirinya melihat Alyssa adalah sosok yang ingin dikenal 

sebagai traveller karena dirinya intens menampilkn foto ataupun video di feeds 



maupun instastory sedang berlibur bersama keluarga, teman – teman ataupun 

kekasihnya Al Ghazali. 

2.8. Motivaor 

Tipang juga dikenal sebagai sosok motivator, bukan karena dirinya memiliki 

profesi sebagai motivator, tetapi karena Tipang sering menceritakan kisah 

hidupnya dan memotivasi followers. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa 

Tipang memiliki pengalaman hidup yang dapat dibilang menarik. Melalui akun 

instagram, ask.fm, hingga youtube, Tipang sangat senang menceritakan kisah 

hidupnya saat kuliah, pacaran dengan Arief hingga menikah dan jatuh bangun 

bisnis yang dibangunnya. 

3. Respon followers terhadap brand image @tiarapangestika, @shafaharris dan 

@alyssadaguise 

Informan yang memiliki respon terhadap brand image Tipang seperti antusias 

meraih cita- cita, mengambil hikmah dari segala permasalahan, membeli karya 

Tipang, dan membangun bisnis hingga sukses, kemudian informan yang memiliki 

respon terhadap brand image Shafa yaitu untuk tampil berani apa adanya, 

memiliki kepribadian yang berani serta dalam make up, dan fashion. Respon 

informan terhadap brand image Alyssa yaitu mix and match fashion dan 

menjadikan dirinya sebagai referensi berlibur. 

 

F. Kesimpulan  

1) Pada penulisan ini, dalam membentuk brand image secara online di 

instagram, menurut informan menyatakan bahwa Tipang, Shafa dan Alyssa 

menggunakan faktor- faktor pembentukkan keahlian, minat mendalam, 

kepribadian, konsisten dan appearance sebagai faktor pembentukan online brand 

image di instagram.  

Berdasarkan faktor pembentukkan brand image yang sudah dijelaskan 

sebelumnya dan telah memasarkan brand image masing – masing melalui 

instagram, maka dapat disimpulkan faktor pembentukkan brand image Tipang, 

Shafa dan Alyssa selaras dengan teori positioning, differentiation (Marisqa 

Debora), kemudian teori visibility, credibility, attractiveness, power (Rossiter dan 



Percy) dan teori skill set, aura, identity, getting found, brand experience, dan first 

impression (Frischmann).  

2) Berdasarkan hasil penelitian terhadap brand image selebgram pada 

fashion followers dapat ditarik kesimpulan bahwa brand image yang dibangun 

oleh Tiara Pangestika, Shafa dan Alyssa secara online melalui instagram sebagai 

berikut: Tiara Pangestika yaitu seorang selebgram yang memiliki brand image 

sebagai new woman, business woman, fashion enthusiast, seorang istri, 

berpendidikan dan independent, appearance, traveller, dan motivator. Shafa 

Harris yaitu seorang selebgram yang memiliki brand image sebagai new woman, 

fashion dan make up enthusiast, dan appearance. Dan Alyssa Daguise yaitu 

seorang selebgram yang memiliki brand image sebagai new woman, fashion 

enthusiast, appearance dan traveller. 

3) Sebagai selebgram yang memiliki jumlah followers banyak, informan 

memiliki respon yang positif terhadap brand image Tipang, Shafa dan Alyssa. 

Pengaruh yang diberikan Tipang, Shafa dan Alyssa beragam, seperti memotivasi 

untuk menempuh pendidikan yang tinggi, kepribadian yang positif, 

mengembangkan ide kreatif untuk membuka peluang bisnis, memotivasi untuk 

mengekspresikan diri melalui fashion, make up dan travelling, serta memotivasi 

untuk menciptakan ide baru yang kreatif melalui make up dan fashion. 
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