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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Tren fesyen hijab di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal ini sesuai 

dengan misi Indonesia yaitu menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020 

yang disampaikan oleh Indonesia Islamic Fashion Consortium (IIFC). Busana 

muslim di Indonesia telah mengalami pertumbuhan sejak tahun 1990-an. 

Perkembangan ini menjadi momen perubahan bahwa fesyen hijab yang  dulunya 

terlihat kuno, semakin terlihat modis.
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Berdasarkan data Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 2015, ekspor 

fesyen muslim Indonesia berada pada peringkat ketiga dengan nilai US$ 718 miliar 

setelah Bangladesh yaitu senilai US$ 22 miliar dan Turki senilai US$ 14 miliar. Dari 

data tersebut nampak bahwa fesyen hijab di Indonesia sangat berkembang sehingga 

mampu melakukan ekspor ke luar negeri
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Diagram 1.1 Tipe online shop yang diikuti oleh masyarakat Indonesia 

Sumber: Emarketeer.com (2017) 

                                                           
1 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdaganagan. 2015 “Fesyen Muslim 

Indonesia: Trade with Remarkable Indonesia” dalam Warta Ekspor. Ditjen PEN/WRT/31/IV/ 2015 edisi April. 
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Dari sumber Emarketeer.com terlihat bahwa Indonesia cenderung lebih 

banyak mengikuti akun online shop pakaian atau fesyen.
3
 Dari berbagai macam jenis 

fesyen hijab, terdapat salah satu diantaranya yaitu gaya bohemian. Gaya bohemian 

populer pada tahun 60-an identik dengan busana serba longgar, kasual, penuh warna 

dan  motif serta mengedepankan kebebasan. Aliran gaya tersebut dibawa oleh kaum 

Gipsy yang merupakan sebutan orang bohemian dengan memiliki ciri khas 

ketidakteraturan.
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Salah satu wanita berhijab yang memiliki penampilan bergaya bohemian di 

Kota Semarang adalah Nabila Julianti. Nabila Julianti memiliki profesi sebagai model 

dan make up artist yang menampilkan gaya bohemian dengan menggunakan fesyen 

bermotif bunga dan tumbuhan, berwarna dasar alam serta beberapa sentuhan etnik. 

Gaya penampilannya tersebut ditunjukkan oleh Nabila melalui unggahan foto pada 

media sosial instagram pribadinya yang memiliki pengikut sebanyak 61.1 K. Maka 

dari itulah, Nabila dikenal sebagai selebriti instagram atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan selebgram. 

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti melihat Nabila memanfaatkan 

media sosial instagram pribadinya dalam memperkenalkan citra diri agar dikenal oleh  

banyak orang. Sehingga saat ini dirinya dikenal sebagai salah satu selebriti instagram 

berhijab yang memiliki popularitas di media sosial instagram. Popularitas tersebut 

                                                           
3 Amanda Putri Santoso. 2017. “Pengaruh Konten Post Instagram terhadap Online Engagement: Studi Kasus pada 

Lima Merek Pakaian Wanita”.Skripsi: Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya. Hal. 4 
4 Ysm. “Tampil Percaya Diri Dengan Gaya Bohemian yang Penuh Warna dan Seni” dalam hijabkeren.com. 24 

Nopember 2016. Online. Internet. 5 Oktober 2017. http://www.hijabkeren.com 
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peneliti anggap digunakan untuk menyampaikan pesan, bahwa wanita berhijab 

dengan karakter dan keahlian yang dimiliki dapat tampil modis dalam padu padan 

hijab. 

Gambar 1.1 Contoh unggahan foto akun @nabilajuly 

Citra diri yang diangkat oleh Nabila yaitu berupa unggahan foto dirinya 

sendiri dengan penampilan gaya bohemian. Gaya bohemian tersebut dipadupadankan 

dalam balutan hijab yang dia kenakan. Dalam kajian ilmu komunikasi citra diri 

dikenal sebagai personal brand. Personal branding dalam fungsinya bertujuan untuk 

memudahkan seseorang, memperkenalkan dan mempertajam citra diri, memudahkan 
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orang lain untuk mengingat, memudahkan dalam menentukan pilihan dan dapat 

berkarier secara fokus.
5
 

Peneliti melihat adanya aspek komunikasi yang terjadi dalam kegiatan yang  

dilakukan oleh Nabila pada media sosial instagram pribadinya. Karena dapat 

dikatakan peran seorang selebgram seperti Nabila merupakan komunikator yang 

menyampaikan pesan berupa foto padu padan fesyen hijab. Kemudian  pesan tersebut 

disampaikan melalui sebuah media bernama media sosial instagram dan  

mendapatkan respon berupa like dan komentar yang  merupakan salah satu fitur 

instagram.  

Dari kegiatan komunikasi tersebut, terdapat proses manajemen yang Nabila 

lakukan untuk membentuk sebuah personal brand. Proses itu dapat dilihat dari 

kumpulan unggahan foto bergaya bohemian yang terus menerus ditampilkan pada 

akun instagramnya @nabilajuly. Gaya fesyen hijab bohemian yang Nabila tampilkan 

dapat menjadi ciri khas apabila dia dibandingkan dengan selebgram lainnya. 

Kemudian kemungkinan besar semakin bertambahnya waktu, pengikut Nabila 

semakin banyak dan  respon yang  diberikan semakin meningkat. 

Maka dari itu, peneliti tertarik pada proses manajemen pembentukan personal 

brand yang  dilakukan oleh Nabila terkait popularitasnya sebagai seorang selebriti 

instagram. Peneliti menganggap adanya hubungan antara popularitas Nabila dengan 

personal brand yang dia bentuk. Sehingga profesinya sebagai model dan  make up 

artist dapat memberikan citra diri yang semakin dikenal. 

                                                           
5 Erwin Parengkuan & Becky Tumewu. 2015. Personal Brand-inc. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 64-67 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana manajemen personal brand Nabila Julianti sebagai selebgram 

gaya hijab bohemian di media sosial instagram?” 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu ntuk mengetahui tahapan manajemen 

personal brand Nabila Julianti sebagai selebgram gaya hijab bohemian di media 

sosial instagram. 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Bagi Penulis 

Untuk mengaplikasikan teori komunikasi khususnya personal brand pada 

media sosial instagram secara praktik guna menambah wawasan. 

1.4.2. Bagi Praktisi  

Memberikan referensi untuk melihat proses manajemen yang dilakukan 

selebgram dalam membentuk personal brand di media sosial instagram. 

1.5.   Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mengamati 

seorang selebriti instagram guna memperoleh data, sehingga hasilnya bisa 

memberikan gambaran tentang manajemen personal branding  yang  dilakukan oleh  

selebgram, kemudian diperkuat oleh  konten instagram akunnya tersebut.  

Adapun jenis dan  sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang  

diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian data sekunder yang  diperoleh dari studi 

dokumentasi seperti  unggahan foto media sosial instagram, literatur seperti buku 

fisik, e-book, skripsi dan  jurnal yang  berhubungan dengan kajian ilmu komunikasi. 
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Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara 

terstruktur secara langsung dengan informan yaitu pemilik akun @nabilajuly tentang 

manajemen pembentuk personal branding, sedangkan selanjutnya dilakukan teknik 

studi dokumentasi yaitu pengamatan foto hasil unggahan akun @nabilajuly yang  

menggunakan gaya hijab bohemian. 

Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis 

mengalir (flow analysis models) yaitu dengan melakukan reduksi data, lalu penyajian 

data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

1.6.  Lokasi dan  Tatakala Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan pada media sosial Instagram @nabilajuly di 

Semarang, Jawa Tengah. 

1.6.2. Tatakala Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2017 hingga Oktober 2017. 

Adapun tabel Periode Penelitan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Periode Penelitian 

KEGIATAN AGT SEPT OKT NOV 

Persiapan Penyusunan Proposal     

Pengumpulan Literatur dan  Observasi     

Pengumpulan Data     

Analisis data dan  Hasil     

Pembuatan Laporan Akhir     
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1.7.   Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu bab I yang merupakan 

pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metodologi penelitian, lokasi dan tatakala peneltian, serta 

sistematika penulisan laporan akhir. 

Kemudian bab II yang merupakan tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, kajian literatur seperti  manajemen, personal brand, selebriti 

instagram dan  fesyen bohemian. 

Selanjutnya bab III yang  merupakan metode penelitian yang  berisi  strategi 

pendekatan yaitu kualitatif, jenis dan  sumber data, karakterisitik informan, teknik 

pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi, 

selanjutnya berisi teknik analisis data yaitu model analisis mengalir (reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi). 

Setelah itu bab IV yakni hasil dan pembahasan yang menyajikan data hasil 

penelitian dalam bentuk narasi deskriptif,gambar dan  tabel. Setiap hasil penelitian 

dibahas dan disertakan kajian teori sesuai tinjauan pustaka. 

Yang terakhir adalah  bab V yaitu simpulan dan saran. Simpulan berisi  

tentang hasil analisis dan  pembahasan secara interpretasi, kemudian disajikan dalam 

bentuk pernyataan yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Lalu 

ditambahkan dengan saran yaitu anjuran terkait aspek operasional, kebijakan atau 

konsep yang seharusnya dilakukan baik untuk penelitian tersebut maupun untuk 

penelitian selanjutnya. 




