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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan bersumber dari wawancara langsung 

dengan informan Nabila Julianti dan didukung oleh studi dokumentasi akun 

instagram @nabilajuly. Adapun kategorisasi data berdasarkan hasil penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kategori gaya fesyen yang berisi padu padan penampilan Nabila Julianti 

b. Kategori aktivitas yang berisi kegiatan modeling dan kecantikan Nabila Julianti  

Kategori hasil penelitian diatas dideskripsikan dalam bentuk narasi, kemudian 

dibahas berdasarkan analisa tinjauan pustaka sebagai berikut: 

4.1.   Proses Manajemen Personal Branding 

Nabila Julianti merupakan lulusan sarjana teknik berusia 22 tahun yang 

berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Nabila mengungkapkan bahwa ia 

mulai menggunakan media sosial instagram dari tahun 2014 kemudian mulai aktif 

pada tahun 2016 hingga sekarang yaitu tahun 2017. Hal tersebut sesuai dengan apa 

yang ia sampaikan saat wawancara sebagai berikut: 

“Berapalama udah pake instagram?dari tahun 2014 sampe sekarang kak, berarti 

udah 3 tahunan tapi aktif buat ngepost foto itu dari 2016 sampe sekarang” 

 

Dalam literatur, peneliti menyimpulkan beberapa pengertian dari para ahli 

tentang personal branding. Personal branding merupakan proses menarik dan 

memelihara gambaran seseorang dengan unsur nilai dan kemampuan untuk 
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membentuk suatu persepsi orang lain secara konsisten. Selain itu, Nabila 

mengungkapkan awal mula ia dikenal sebagai selebgram yaitu dengan rutin 

mengunggah foto tentang pakaian yang ia gunakan sehari-hari sehingga memiliki 

semakin banyak sesuai dengan wawancaranya sebagai berikut: 

”Gimana sih awalnya kamu dikenal sebagai selebgram? awalnya aku sering upload 

foto-foto pribadi aku outfit of the day, terus lama kelamaan main instagram tiba-tiba 

dapet endorsan dari online shop buat foto-in pake produknya. Ya udah jadinya aku 

terima. Terus banyak yang ngikutin aku tiba-tiba karena aku sering update foto-foto 

dan alhamdulillah semakin hari makin banyak followers” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Padu padan fesyen hijab Nabila Julianti 

Puntoadi menyebutkan dalam kajian literatur penelitian ini bahwa dalam 

pengembangan personal brand harus memerlukan sebuah media. Untuk itu, Nabila 
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dalam wawancaranya memiliki alasan dalam pemilihan media sosial instagram 

sebagai media unggah foto seperti yang ia ungkapkan:  

“Kenapa memilih media instagram sih?di instagram itu bisa kayak galeri atau 

album. Jadi lebih seneng kalau liat hasilnya pas udah diupload kayak tertata gitu sih 

di banding socmed lain. Fiturnya juga lebih luas karena bisa di share ke media sosial 

lain” 

Sebagai seorang selebriti instagram, Nabila melakukan pengelolaan terhadap 

dirinya agar membentuk nilai khusus dibenak pengikutnya. Hal tersebut dapat terlihat 

dari pengakuan Nabila dalam wawancara: 

“Adamanajemen khusus gak sih untuk mengelola instagram kamu dan gimana 

caranya? Aku nyoba memantain instagram aku sampe sekarang sejak dapet 

penghasilan sebagai selebgram. Karena sekarang instagram bisa jadi bisnis digital. 

Jadi rajin upload-upload foto aja. Apalagi seputar fesyen. ...........”  

Berdasarkan tinjauan literatur peneliti membagi hasil penelitian untuk dibahas 

berdasarkan tahapan manajemen yang dilakukan Nabila sebagai berikut: 

4.1.1. Perencanaan 

Perencanaan memiliki pengertian memilih dan menghubungkan fakta-fakta 

serta membuat dan menggunakan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa 

yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nabila mengungkapkan 

bahwa ia melakukan perencanaan sebelum menghasilkan konten instagram. 

Perencanaan yang Nabila lakukan meliputi pemilihan gaya fesyen pakaian dan 
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melakukan pencarian lokasi foto. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan 

pada wawancara: 

“Yang di rencanain sebelum foto apa aja? biasanyaaku pilih dulu baju-baju yang 

mau di foto. Terus baru deh kira-kira cari tempat yang cocok untuk bajunya atau 

malah sebaliknya, kalo ada lokasi bagus aku foto ......” 

4.1.2. Pengorganisasian 

Penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap 

kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja 

dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang 

dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Dalam 

tahapan ini Nabila mempersiapkan pengorganisasian seperti membawa satu orang 

fotografer dan satu orang asisten untuk membantu kegiatannya dalam menghasilkan 

sebuah foto. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang Nabila ungkapkan dalam 

wawancara:“....Terus kalau mau foto biasanya aku bawa satu orang aisten sama satu 

fotografer biar ga repot nyiapin sama takenya juga....” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kegiatan pemotretan Nabila Julianti 
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4.1.3. Pelaksanaan 

Membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya 

berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta 

serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. 

Pada tahap ini, sehubungan dengan profesi Nabila sebagai selebgram yang 

mendapatkan tanggung jawab untuk mempromosikan barang online shop. Nabila 

berusaha melakukan foto terbaiknya seperti membawakan produk dengan ceria dan 

melalui proses editing dengan aplikasi khusus. 

“Kalau foto prosesnya gimana? langsung foto aja kak, dari puluhan foto biasanya 

cuma jadi beberapa hehe. Terus kalo pose, jadi biasanya aku banyakin senyum 

karena kita kan bawain produk endorse-an juga jadi lebih ceria aja kak.  Terus kalo 

udah jadi fotonya tinggal dipindahin pake laptop, terus ke handphone dan siap 

editing pake aplikasi tadi lalu diupload......terus aplikasi ngeditnya kalo gak pake 

VSCO CAM c8 atau c7, aku pake snapsheet”  

 

Gambar 4.3 Pose karakter ceria Nabila Julianti 
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Kemudian agar respon foto yang ia unggah mendapatkan like yang banyak, 

maka ia memiliki strategi untuk proses unggahan yaitu sesuai dengan ungkapannya 

saat wawancara: 

“Ceritain dong proses uploadnya? jadi aku sering upload kalo siang jam 12-13.00, 

kalau sore 16-17.00 kalau malam di_jam 19-21.00 karena di_jam kayak gitu jam-jam 

traffic social media lagi kenceng kak. Terus kalau mau upload kasih hashtag sama 

lokasi berpengaruh kak. Lalu untuk caption kalo foto endorse-anaku langsung 

mention olshopnya. Kalau lagi foto biasa aja aku kasih caption inspiratif atau 

potongan ayat quran” 

4.1.4. Pengawasan 

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Sebagai 

seorang selebriti instagram yang sering mendapatkan pekerjaan mempromosikan 

produk fesyen dari online shop. Nabila pernah mendapatkan kritik ketika hasil 

fotonya tidak sesuai keinginan. Oleh karena itu, Nabila melakukan pengambilan foto 

kembali sesuai dengan hasil wawancaranya yaitu: 

“Setelah upload biasanya kamu evaluasi gak? kalau udah upload biasanya 

tergantung olshop karena ada beberapa brg endorse-an kan kak, jadi ya kadang 

dapet komplain fotonya kurang menonjol produknya, terus blur dan lain sebagainya. 

Terpaksa aku harus foto ulang dan kasih yang terbaik...” 
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4.2.    Dimensi Pembentuk Personal Branding  

4.2.1. Kompetensi 

Menurut pengertian pada tinjauan literatur, kompetensi merupakan 

kemampuan khusus seseorang pada satu bidang tertentu yang dikuasai. Seseorang 

dapat membentuk personal brand melalui metode komunikasi yang disusun dengan 

baik, sehingga mencerminkan nilai-nilai, kepribadian, keahlian, dan kualitas yang 

membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Nabila mengasah kemampuan 

dirinya dibidang modeling dan make up artist. Hal tersebut ia lakukan untuk 

mempersiapkan dirinya sebagai seorang model yang membawakan fesyen hijab agar 

dapat tampil menarik didepan kamera. Sesuai unggahan fotonya yang berisi kegiatan 

modeling dan kecantikan. 

Gambar 4.4. Kegiatan modeling Nabila Julianti  

4.2.2. Gaya 

Gaya atau style merupakan kepribadian dan bagian yang menjadikan diri 

seseorang unik dalam benak orang lain. Sebagai selebgram, Nabila memiliki gaya 

tersendiri disetiap unggahan foto terutama tentang padu padan fesyen hijab. Gaya 

yang Nabila ungkapkan saat wawancara sesuai dengan temuan peneliti yaitu gaya 

bohemian. Adapun kutipan wawancara yang Nabila katakan sebagai berikut: 
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“Foto yang biasanya kamu upload isinya apa? isinya gaya aku sendiri kayak aku 

lagi pake kerudung dari produk olshop yang minta endorse atau baju baju, celana 

dan lain lain gitu. Biasanya aku ditawarin produknya dulu sebelum diminta endorse. 

Karena aku emang suka motif bunga, etnik terus warnanya cerah gitu aku biasanya 

pilih. Terus mix match deh” 

Gambar 4.5 Gaya fesyen hijab bohemian berwarna cerah Nabila Julianti 

“Untuk gaya penampilan yang difoto biasanya pake apa aja?sekarang kan lagi hits 

banget scarf sama shawl gitu, terus aku padu padan in pake aksesoris yang sesuai 

biar gak terlihat polos. Kayak topi, anting tassel yang lagi hits, dan aku seneng 

banget pake kacamata. Buat pakaian yang penting enak dipake, gak ribet dan bisa di 

pake sama orang lain juga. Kalo aku seneng ngoleksi outer sih karena bisa dipakein 

apa aja biar terlihat longgar. Soalnya kan kita berhijab” 
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Gambar 4.6 Gaya fesyen hijab dengan kacamata Nabila Julianti 

“Fesyen yang sering dipake? kalo fesyen aku seneng warna-warna cerah dulu sih, 

tapi karena tren sekarang lebih ke monokrom dan earth tone aku nyoba pake yang 

etnik sama nuansa flower kak” 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Gaya fesyen hijab motif bunga Nabila Julianti 

“Produk fesyen yang sering digunakan? Aku kalo kerudung seneng pake scarf dari 

pada pasmina, terus biar gak kosongan aku pake kacamata atau anting biar lebih 

menarik kak. Kalau baju sebenernya biasa, karena aku seneng pake outer aku pakein 
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outer aja biar terlihat longgar, celana an juga seneng, rok juga sih..tapi kalau ada 

acara aku lebih seneng pake maxi dress gitu biar sopan” 

 

Gambar 4.8 Gaya fesyen hijab dengan rok dan maxi dress Nabila Julianti 

Selain data dari hasil wawancara, terdapat nilai analisa konten instagram foto 

Nabila yang memiliki gaya fesyen hijab bohemian yang dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Unggahan foto gaya fesyen hijab bohemian 

 

Sumber: hasil studi dokumentasi peneliti (2017) 

Intensitas unggahan foto dengan barang berciri khas bohemian, dimulai tahun 

2016 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 72 foto dari total 1005 unggahan. Gaya 

foto yang ada dalam postingan akun @nabilajuly dikelompokkan menjadi 10 barang 

No. Fashion Item Jumlah (kali) 

1.  Scarf 36 

2.  Tunik 32 

3.  Aksesoris 30 

4.  Shawl 16 

5.  Maxi Dress 16 

6.  Celana 16 

7.  Outer 14 

8.  Jacket 8 

9.  Jumpsuit 4 

10.  Skirt 3 
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fesyen yaitu scarf, shawl, tunik, aksesoris, maxi dress, celana, outer, jacket, dan  

jumpsuit. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa Nabila 

menggunakan scarf sebanyak 36 kali, dengan padu padan fashion item lainnya seperti 

tunik 32 kali, ditambah aksesoris 30 kali. Ketiga barang tersebut memiliki intensitas 

penggunaan yang tinggi.  

4.2.3. Standar 

Menetapkan dan memberi makna terhadap kekuatan personal branding. 

Standar yang telah ditetapkan seseorang harus sesuai dengan kemampuan karena 

standar harus dilaksanakan dan dipatuhi secara personal. Setelah konsisten 

menggunakan instagram, Nabila memiliki standar agar setiap unggahannya memiliki 

makna dan tetap terjaga kualitasnya.  

Media instagram erat kaitannya dengan konten visual. Oleh dari itu, Nabila 

mengaku bahwa kamera yang digunakan berpengaruh pada hasil foto yang ia 

dapatkan untuk menampilkan profesionalitas. Nabila menggunakankamera Fujifilm 

XA2 atau XT10. Hal tersebut Nabila ungkapkan saat wawancara sebagai berikut: 

“Kalo buat ambil fotonya biasanya pake apa? kamera Fujifilm XA2 atau XT10 kak, 

yang disiapin cuma itu. Terus aplikasi ngeditnya kalo gak pake VSCO CAM c8 atau 

c7 ,aku pake snapsheet” 
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Gambar 4.9 Standar kamera Nabila Julianti 

 

4.3. Dasar Pembentukan Personal Branding  

4.3.1. Spesialisasi (the law of specialization) 

Personal brand harus fokus pada satu kemampuan, keahlian atau pencapaian 

tertentu. Instagram Nabila lebih banyak berisi tentang padu padan fesyen. 

Kemampuannya dalam memadupadankan pakaian dan hijabnya menjadi kekuatan 

atau keahlian Nabila sebagai selebgram fesyen hijab di Semarang. Hal tersebut 

membuatnya mendapatkan respon berupa like. Analisis hasil penelitian berdasarkan 

jumlah like pada foto fesyen hijab Nabila dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 4.2 Like foto gaya fesyen hijab bohemian berdasarkan waktu 

   No. Tahun Jumlah Likers Terbanyak 

1.  2017 10.816 

2.  2016 3.257 

Sumber: hasi studi dokumentasi peneliti (2017) 

 



45 

 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa Nabila mengelola media sosialnya dengan 

konsisten saat tahun 2016 dan tahun 2017. Meskipun dari pernyataannya saat 

wawancara Nabila mulai menggunakan media sosial instagram sejak tahun 2014.  

Pada periode 2 tahun tersebut terlihat peningkatan jumlah likers yang berarti 

respon atas foto tersebut disukai. Pada tahun 2016 dari 72 unggahan foto yang berciri 

khas bohemian dihasilkan data tertinggi yaitu dengan 3.257 likers. Sedangkan pada 

tahun 2017 jumlah likers terbanyak sangat meningkat tajam yaitu 10.816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Foto gaya fesyen hijab bohemian dengan like terbanyak (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Foto gaya fesyen hijab bohemian dengan like terbanyak (2017) 
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4.3.2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat dibentuk melalui keunggulan, yakni dipandang sebagai 

seorang ahli dalam bidang tertentu. Nabila dalam hal ini dianggap unggul dalam padu 

padan hijab dan pakaian, memiliki sebagai make up artist dan memimpin manajemen 

waktu atas timnya yaitu fotografer dan asisten untuk kegiatan pengambilan foto. 

Gambar 4.12 Prestasi Nabila Julianti dalam bidang modeling dan kecantikan 

4.3.3. Kepribadian (the law of personality) 

Personal branding yang baik menggambarkan kepribadian individu dalam 

segala aspek. Nabila memiliki karakter yang ramah, hal itu terlihat dari awal 

perencanaan wawancara Nabila sangat terbuka dengan apapun yang ditanyakan 

kepadanya. Kepribadian ini juga terlihat dari posenya saat berfoto yang terus 

menunjukan senyum dan eksspresi wajah yang teduh tapi tetap percaya diri. Darihasil 



47 

 

penelitian studi dokumentasi didapatkan hasil respon positif Nabila di media 

instagram. 

Tabel 4.3 Komentar foto fesyen hijab bohemian berdasarkan respon 

No. Respon Jumlah  

1.  Positif 225 

2.  Netral 111 

3.  Negatif 2 

Sumber: hasi studi dokumentasi peneliti (2017) 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Contoh komentar positif dalam foto Nabila Julianti 

Gambar 4.14 Contoh komentar netral dalam foto Nabila Julianti 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Contoh komentar negatif dalam foto Nabila Julianti 

Adapun analisa peneliti terhadap komentar pada foto unggahan Nabila Julianti 

yang berciri khas bohemian yaitu ditemukan data bahwa sebanyak 225 komentar 

berisi konten positif, 111 komentar bersifat netral dan hanya 2 komentar bersifat 

negatif. 

Komentar positif lebih didominasi oleh pujian fisik, ekspresi menyukai, dan 

ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih berdatangan dari online shop dikarenakan 

Nabila lebih banyak mengunggah foto berisi produk yang ia promosikan dari online 

shop tersebut.  

Komentar netral lebih banyak berasal dari pengikut @nabilajuly yang ingin 

meminta untuk mengikuti balik akun mereka, seperti “Follow back dong”. Sedangkan 

komentar negatif datang dari pengikut Nabila yang bermakna tidak menyukai Nabila 

yang pergi liburan. 
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4.3.4. Perbedaan (the law of distinctiveness) 

Sebuah personal brand yang efektif perlu memiliki kesan yang kuat dengan 

menjadi berbeda dari orang lain di dalam bidang atau bisnis yang sama. Hal yang 

membuat Nabila berbeda yaitu terlihat dari fesyen hijabnya yang bergaya bohemian. 

Dengan penampilannya di media sosial intagram. Nabila terlihat berani 

menyampaikan pesan komunikasi bahwa hijab bisa dipadupadankan dengan gaya 

bohemian. Oleh demikian, Nabila pun mudah dibedakan dengan orang lain karena 

gaya bohemian yang penuh motif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Padu padan gaya fesyen bohemian Nabila Julianti 

 

4.3.5. Kenampakan (the law of visibility) 

Untuk menjadi sukses, personal brand harus terlihat secara konsisten atau 

terus-menerus hingga personal brand orang tersebut dikenal. Nabila 

mempublikasikan dirinya melalui media instagram secara konsisten dengan unggahan 
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padu padan fesyen hijabnya. Bahkan ia menampilkan kontaknya secara jelas di bio 

instagramnya agar menjamin kepercayaandan profesionalitas. 

Gambar 4.17 Profil bioakun @nabilajuly 

 

4.3.6. Kesatuan (The Law of Unity) 

Realita kehidupan pribadi seseorang harus sejalan dengan nilai dan perilaku 

yang telah ditentukan dari personal brand yang dibangun. Personal brand Nabila 

sebagai selebgram sejalan dengan kehidupannya sehari–hari. Gaya yang ia unggah 

dalam instagram sebagian untuk keperluan foto yang memerlukan riasan yang 

natural. Untuk itu keahliannya sebagai make up artist sangat membantu 

mempermudah Nabila dalam pengambilan foto. 

Gambar 4.18 Keahlian Nabila Julianti sebagai make up artist 
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Kesatuan dengan personal brand juga dapat dilihat dari kesenangan Nabila di 

dunia modeling, karena ia bisa mempraktikan secara langsung pose dan bergaya 

didepan kamera. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Kegiatan Nabila Julianti saat photoshoot 

4.3.7. Keteguhan (the law of persistence) 

Karena membentuk personal brand memerlukan waktu yang lama, individu 

harus memiliki manajemen terhadap personal brand yang dibentuk. Nabila selalu 

mengatur dengan terjadwal waktu dan tempat untuk melakukan foto agar 

menghasilkan foto yang terkonsep dan senatural mungkin agar dapat menginspirasi 

orang lain. 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Foto konsep alam Nabila Julianti 
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4.3.8. Maksud baik (the law of goodwill) 

Pengaruh sebuah personal brand akan lebih besar apabila individu tersebut 

dipersepsikan secara positif. Pengikut instagram Nabila semakin lama mengenal 

Nabila sebagai sosok yang cantik dan berprestasi. Hal itu dikarenakan Nabila sering 

membalas komentar positif yang ia dapatkan melalui instagram serta foto-fotonya 

hampir didominasi oleh komentar positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Contoh respon positif foto Nabila Julianti 

 

4.4. Karakteristik Personal Branding 

4.4.1. Khas 

Personal brand yang tidak hanya berbeda, tetapi merupakan cerminan dari 

ide-ide dan nilai-nilai dalam diri yang membentuk kekhasan. Gaya berbusana Nabila 

sangat percaya diri dalam memadupadankan warna dan motif dua fesyen dasar yaitu 

kerudung dan pakaian. Gayanya yang sering menggunakan barang fesyen bohemian 
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membuat karakter Nabila sangat kuat dan memiliki ciri khas. Nabila memilih pakaian 

berdasarkan keinginan dirinya sendiri dan berdasarkan kenyamanan.  

Selain dari gaya fesyen hijabnya, Nabila rutin mengunggah beberapa konten 

bergambar alam, tumbuhan, kuliner dan lain sebagainya sesuai tema foto yang Nabila 

unggah sesudah atau sebelumnya. 

 Gambar 4.22 Kumpulan tata foto instagram @nabilajuly  

4.4.2. Relevan 

Yakni apa yang diwakili oleh personal brand tersebut relevan dengan apa 

yang dianggap penting atau dibutuhkan oleh orang lain. Pada saat Nabila memulai 

unggahan fotonya di instagram, dirinya mendapat tawaran untuk mempromosikan 

produk fesyen hijab. Semakin lamapun akhirnya Nabila melihat peluang bisnis 

tersebut dan mulai serius menekuninya. Sehingga banyak dapat keuntungan seperti 

menang lomba, mendapatkan hadiah umroh dan keuntungan finansial. 
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Gambar 4.23 Nabila Julianti saat memenangkan kompetisi ibadah umroh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Liputan Nabila Julianti sebagai Selebriti Instagram 

 

4.4.3. Konsistensi 

Yakni menjalankan personal brand yang dirancang secara terus-menerus 

sehingga audiens dapat mengidentifikasi personal brand dengan mudah dan jelas. 

Nabila memiliki kesenangan pada dunia fesyen, modeling dan kecantikan. Hal itu 

tentunya tidak sengaja tergambar dari unggahan fotonya yang berisi padupadan, cara 

dia membawakan produk online shop, dan juga berekspresi lewat pose. Dalam 
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maknanyabohemian merupakan gaya untuk seseorang dengan karakter penyuka seni 

dan kebebasan berekspresi. 

Sebagai seorang selebriti instagram Nabila memiliki ribuan penggemar di 

media sosial instagram pribadinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Atmoko yang 

menyatakan bahwa selebgram mempunyai follower dan like yang real dengan jumlah 

yang banyak. Maka jelas bahwa Nabila Julianti dapat dikatakan sebagai seorang 

selebriti instagram.  

Gambar 4.25 Foto Nabila Julianti dalam mempromosikan produk online shop 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka terdapat perbandingan fungsi selebgram seperti 

sebagai mikroselebriti, influencer dan endorser. Nabila Julianti merupakan seorang 

selebgram yang konten media sosialnya didominasi unggahan berupa foto produk 
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online shop. Akan tetapi, Nabila mengelola dengan baik tampilan instagramnya 

dengan nuansa tema foto, padu padan dan tata letak yang teratur. Sehingga dapat 

dikatakan Nabila Julianti merupakan selebgram yang dikategorikan sebagai 

mikroselebriti dan endorser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




