BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan mengacu
pdaa teori personal branding yang ada. Dimana tujuan penelitian ini ialah
untuk mengetahui proses, strategi dan hasil yang didapat ketika membangun
personal branding seorang Rissa Stellar (Lipielust). Dari hasil penelitian dan
pembahasan yang tertera di dalam bab empat, dapat ditarik kesimpulan :
5.1.1

Simpulan Proses Personal Branding melalui Blog
Proses personal branding yang dialami Rissa Stellar sangat
panjang dan tidak mudah. Rissa mengalami fase yang dimana dirinya
tidak mengetahui bahwa pada awalnya ia merasa tidak mengetahui
bahwa orang-orang membaca blog yang ia miliki hingga akhirnya
beliau menyadari blog pribadinya dibaca oleh orang lain ketika ia
diajak berkolaborasi dengan beberapa brand terkemuka. Proses ini
berjalan seiring waktu hingga pada tahun 2016 personal branding yang
ia bentuk semakin kuat, orang-orang semakin mengenal dirinya dan
personal brandingnya dia sebagai lips swatcher dilihat oleh orang lain.

5.1.2

Simpulan Strategi Personal Branding

Personal branding Rissa Stellar memiliki komponen terdiri dari:
1. Nilai (Value)
Berkaitan dengan nilai, keyakinan, kesukaan, passion yang dimiliki
oleh Rissa Stellar.
2. Kemampuan (Skill)
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Pemahaman tentang keahlian yang dimiliki.
3. Perilaku (Behavior)
Sikap dan perilaku dapat dilihat dengan cara Rissa bercengkrama
dengan orang lain
4. Keunikan (Uniqness)
Salah satu faktor pendukung yang membangun personal branding
Rissa Stellar
5. Penampilan (Take Look)
Sama halnya dengan perilaku, penampilan juga menunjang personal
branding seorang Rissa Stellar.
6. Otentik. (Authentic)
Pemahaman terhadap diri sendiri yang pada akhirnya Rissa Stellar
mengetahui

apa

yang

ingin

dilakukan

dan

diinginkan

dalam

kedepannya.
7. Prestasi. (Achievment)
Penghargaan atas apa yang telah dilakukan Rissa
8. Tujuan. (Goal)
Rencana masa depan Rissa serta target yang ingin diraih.
9. Kekuatan. (Strenth)
Kemampuan/keterampilan

yang

dimiliki

dapat

digunakan

untuk

melakukan, mengerjakan atau menghasilkan komponen - komponen
tersebut semakin memperkuat citra dirinya sebagai seorang lips
swatcher. Walaupun diawal karirnya dimulai sebagai seorang blogger,
namun personal branding Rissa sebagai lips swatcher lebih memiliki
kekuatan.
5.1.3

Simpulan Hasil yang di dapatkan dari Personal Branding melalui
Blog
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Setelah bertahun – tahun menjalani hobi menulis di media social Blog,
setelah dikenal sebagai lips swatcher Rissa Stellar mendapatkan tanggapan
postitif dari netizen dan memanfaat peluang tersebut dengan menciptakan
produk makeup nya sendiri dengan nama Evete Natural.
5.2 Implikasi
5.2.1 Implikasi Akademis
Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah kajian yang berusaha
mengkaji dan menganalisa strategi online personal branding. Penelitian ini ingin
melihat sejauh mana personal branding berperan dalam karir seseorang. Serta
penelitian ini juga diharapkan sebagai rujukan baru mengenai penelitian strategi
online personal branding dalam industri fashion.
5.2.2 Implikasi Praktis
Secara praktis penelitian diharapkan menjadi rujukan para praktisi komunikasi
dalam mengkaji personal branding di dalam media daring (online). Juga diharapkan
untuk pelaku personal branding agar semakin kuat, karena personal branding dalam
zaman ini sebagai tolak ukur dalam pekerjaan. Juga lebih diperbanyak upaya-upaya
yang dilakukan untuk memperkuat personal branding.
5.3 Rekomendasi
5.3.1 Rekomendasi Akademis
Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar semakin banyak penelitian
yang berkaitan dengan personal branding. Baik itu personal branding dalam media
sosial maupun personal branding dalam plat form yang lain. Selain itu, untuk
memperkaya hasil penelitian besar harapan peneliti agar penelitian selanjutnya dapat
memasukkan pendapat dari para pengikut dan pembaca dari blog Rissa Stellar atau
Lippie Lust.
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5.3.2 Rekomendasi Praktis
Dari penelitian ini, peneliti memiliki saran untuk Rissa Stellar agar fokus
terhadap apa yang dikerjakan. Karena peneliti melihat dan memperhatikan bahwa
Rissa Stellar ingin mencoba banyak hal yang terdapat unsur kreatifitas maupun
seni di dalamnya. Dan juga Peneliti berharap agar Rissa Stellar lebih mendalami
karirnya sebagai lips swatcher.
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