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Pengaruh Media Sosial Terhadap Citra
(Studi kasus Yayasan Putri Indonesia)
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ABSTRACT

This paper discusses the influence of Putri Indonesia Foundation Social Media to Image of
Putri Indonesia Foundation. Social media is becoming an important medium for it presence to
make changes in the delivery of the message.Social media that exists today are facebook, instagram,
and twitter has developed further than the means to express themselves. Social media became a
“place” for making perception and image for a person or company. This research is a quantitative
research method description and multiple regression, and samples of social media fanpage
including facebook, twitter and instagram of Putri Indonesia Foundation. Fanpage of Putri
Indonesia social media results obtained that there was influence of social media on image and
dimensions of social media that affect customer retention are self presentation and self disclosure.

Keywords: Social Media, Image, Putri Indonesia Foundation.

Latar Belakang
Berkembangnya teknologi berdampak

pada berbagai hal, salah satunya pada bidang
hubungan masyarakat. Pada bidang ini,
teknologi informasi dan komunikasi memiliki
peran krusial, apalagi setelah munculnya
media baru. Terkait dengan munculnya media
baru yang semakin beragam, semakin
banyaknya teknologi informasi dan
komunikasi membuat semakin banyak pula
cara-cara berkomunikasi menggunakan
teknologi dalam bidang hubungan masyarakat.
Dengan memanfaatkan berbagai teknologi
informasi dan komunikasi yang tersedia dan
mutakhir, maka proses hubungan masyarakat
pun memiliki kemungkinan untuk berjalan
dengan lebih baik, dibandingkan dengan
pihak yang hanya menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi tertentu atau yang
memiliki cakupan hubungan sosial yang
rendah.

Hubungan masyarakat merupakan
jembatan atau penghubung antara organisasi
dengan masyarakat atau publik. Persepsi
masyarakat terhadap suatu organisasi sangat
bergantung pada citra organisasi yang
ditampilkan oleh orang yang bertanggung
jawab dalam bidang hubungan masyarakat di
organisasi tersebut, meskipun tidak
sepenuhnya. Seorang praktisi hubungan
masyarakat harus dapat membuat opini, sikap
dan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan

organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja.
Sehingga, tercipta citra yang positif terhadap
organisasi atau perusahaan tersebut. Hal ini
sangat penting agar dapat terpenuhi strategi
pemasaran dari organsisasi atau perusahaan
tersebut.

Media dan teknologi baru telah
memberikan cara baru bagi kita untuk
memperoleh informasi dan gagasan, cara baru
untuk berinteraksi dengan teman dan orang
asing, dan cara baru untuk mempelajari dunia,
identitas kita dan masa depan (Gamble,
2005:7).

Perkembangan teknologi yang merubah
cara berkomunikasi banyak orang adalah
munculnya media baru, yaitu internet.
Perkembangan teknologi menjadikan internet
sebagai bagian dari kehidupan masyarakat
modern saat ini. Internet secara lengkap
menyediakan kebutuhan akan informasi,
berita, hiburan serta ilmu pengetahuan.
Dengan internet tidak ada lagi batasan antar
ruang dan waktu dalam berkomunikasi
dengan berbagai orang diberbagai belahan
dunia.

Internet mampu menghubungkan pihak
yang satu dengan pihak lainnya secara
bersamaan dengan prinsip komunikasi dua
arah. Media ini perlu disadari oleh para
praktisi hubungan masyarakat dan untuk
memahami peran media tersebut, kini telah
ada kajian baru dalam ilmu hubungan
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masyarakat, yaitu Public Relation on the Net
atau Cyber Public Relation. Media baru ini
juga menghadirkan sebutan baru, yaitu media
public relation kontemporer. Media public
relation kontemporer ini terdiri dari media
massa online (seperti koran online, majalah
online, radio digital, dan televisi digital),
media non-massa online (seperti chatting,
tele-conference, dan video-conference), dan
media sosial online (seperti facebook, twitter,
path, instagram, blog, dan lain-lain).

Seorang praktisi hubungan masyarakat
harus dapat aktif dan paham cara
menggunakan media-media baru ini untuk
dapat berkomunikasi secara efektif dengan
masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat
tercapai. Jika dulu, praktisi hubungan
masyarakat hanya mengundang wartawan
untuk mengadakan press release suatu produk
dari organisasi atau perusahaannya, maka kini
ia juga dapat menggunakan media sosial
untuk berkomunikasi dengan masyarakat
mengenai release dari produk tersebut

Melalui media baru, sosial media
diperkenalkan. Sosial media menjadi sebuah
media yang penting karena kehadirannya
membuat perubahan besar dalam
penyampaian pesan. Sosial media yang ada
sekarang ini, termasuk didalamnya Facebook
dan Twitter, sudah berkembang lebih jauh
dari hanya sarana untuk mengekspresikan diri.
Keduanya mulai beralih pada sarana
pembentukan persepsi dan citra diri seseorang
atau perusahaan.

Kehadiran media online bisa menjadi
mata pisau dua arah, bahwa kehadiran internet
sebagai media baru bisa menimbulkan desas
desus komunikasi. Hal ini menunjukan
bagaimana citra yang dibangun bisa saja
hancur hanya lantaran informasi yang tidak
benar yang disebarkan dengan memanfaatkan
kecepatan penyebaran dan sifat personal yang
dimiliki media baru. Kecepatan distribusi
informasi itulah yang melahirkan tantangan
baru bagi praktik PR, sehingga kelambanan
menanggapi penyebaran kabar buruk, yang
menghancurkan reputasi dan citra, justru akan
membuat citra atau reputasi makin hancur.

Citra adalah perasaan, gambaran diri
publik terhadap perusahaan, organisasi, atau
lembaga; kesan yang dengan sengaja

diciptakan dari suatu objek, orang atau
organisasi (Ardianto,2011:62).

Peran Puteri Indonesia sebagai Duta
Bangsa dalam berbagai event pada forum-
forum nasional maupun internasional adalah
untuk memperkenalkan Budaya, Ekonomi,
Komoditi Perdagangan Indonesia serta
Kepariwisataan Indonesia.

Putri Indonesia memiliki Fan Page di
Facebook dan Twitter dengan nama Puteri
Indonesia dan untuk Twitter
@puteriindonesia_Indonesia. Fan Page ini
berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki sekitar
6000 followers (sebutan untuk orang yang
bergabung dalam Twitter), Fan Page Puteri
Indonesia bertujuan untuk menginformasikan
tentang kegiatan yang dilakukan para Puteri
Indonesia kepada masyarakat,
memperkenalkan para Puteri kepada
masyarakat, dan meningkatkan citra Yayasan
Puteri Indonesia di mata masyarakat.

Perumusan Masalah
Bagaimana pengaruh media social

Yayasan Puteri Indonesia terhadap citra
Yayasan Puteri Indonesia?

Tinjauan Pustaka
Komunikasi Hubungan Masyarakat

Public relations senantiasa berkenaan
dengan kegiatan penciptaan pemahaman
melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-
kegiatan tersebut diharapkan akan muncul
suatu dampak, yakni berupa perubahan yang
positif, dengan demikian, humas adalah suatu
bentuk komunikasi yang berlaku terhadap
semua jenis organisasi, pemerintah, maupun
swasta (M. Linggar Anggoro, 2002:27).

Dalam kehidupan masyarakat sekarang
ini, kegiatan public relations merupakan
kebutuhan. Public relations akan terus
berkembang sesuai dan sejalan dengan
perkembangan masyarakat. Perkembangan
public relations itu berlangsung bersama
dengan adanya hubungan-hubungan dalam
masyarakat yang lebih pada namun bersifat
impersonal dan lebih banyak pembagian dan
terkotakkotaknya karena macam-macam
kepentingan. Dengan perbedaan kepentingan
tersebut, Rosady Ruslan (2007:21), membagi
peran PR bersifat dua arah, yaitu membina
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hubungan ke dalam (publik internal) dan
membina hubungan ke luar (publik eksternal).

Dalam keterkaitannya dengan
pembangun citra, public Relations merupakan
salah satu fungsi manajemen modern yang
mempunyai fungsi melekat pada manajemen
perusahaan (corporate management function),
yakni bagaimanaberperan dalam melakukan
komunikasi timbal balik (two ways
communications) untuk tujuan menciptakan
saling pengertian (mutual understanding),
saling menghargai (mutual appreciation),
saling mempercayai (mutual confidence),
menciptakan goodwill, memperoleh
dukungan publik (public support) dan
sebagainya demi tercapainya citra yang positif
bagi suatu lembaga atau perusahaan
(corporate image). Jadi, komunikasi dua arah
yang dilakukan oleh perusahaan terhadap
publiknya guna menciptakan citra yang positif
bagi perusahaan itu sendiri (Ruslan, 2007:21).

Media Baru (New Media)
New media atau media baru disebut

juga media digital. Media digital adalah
media yang kontennya berbentuk gabungan
data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar
yang disimpan dalam format digital dan
disebarluaskan melalui jaringan berbasis
kabel optik broadband, satelit dan sistem
transmisi gelombang mikro (Flew, 2008: 2-3).

Dalam teori media baru ini ada dua
pandangan mengenai era media pertama dan
kedua. Pertama, pandangan interaksi sosial:
membedakan media menurut seberapa dekat
media dengan model interaksi tatap muka.
Kedua, pandangan integritas sosial:
pendekatan ini menggambarkan media bukan
dalam bentukinformasi, interaksi, atau
penyebarannya,tetapi dalam bentuk ritual atau
bagaimana manusia menggunakan media
sebagai cara menciptakan masyarakat dengan
menyatukan masyarakat dalam bentuk rasa
saling memiliki.

Secara umum, media baru tidak saja
telah menjembatani perbedaan pada beberapa
media, tetapi juga perbedaan antara batasan
kegiatan komunikasi pribadi dengan batasan
kegiatan komunikasi publik. Bahan dan
kegunaan media semacam itu dapat dipakai

secara bergantian untuk kepentingan pribadi
dan publik.

PR Online
E-PR (electronic public relations),

Cyber PR, Online PR, atau PR on the net,
adalah kegiatan PR yang menggunakan
internet sebagai media komunikasi. Media
internet dimanfaatkan oleh PR untuk
membangun merek (brand) dan memelihara
kepercayaan publik. Ribuan one-to-one
relations dapat dibangun secara simultan
melalui media internet karena sifatnya yang
interaktif (Onggo, 2004:1 -2).

Teori Kehadiran Sosial (Social Presence
Theory)

Menurut teori “kehadiran sosial”
(Griffin: 2006), komunikasi efektif bila
memiliki media komunikasi yang sesuai
dengan “Kehadiran Sosial” yang dibutuhkan
untuk tingkat keterlibatan interpersonal yang
diperlukan. Pada kontinum “Kehadiran
Sosial,” media tatap muka dianggap memiliki
“Kehadiran Sosial” yang paling berarti,
sedangkan yang ditulis atau komunikasi
berbasis teks, adalah yang paling rendah.

Asumsi Teori “Kehadiran Sosial”
(Social Presence Theory) ialah kedekatan
seseorang dengan orang lain yang bergantung
dari media apa yang digunakan untuk
berinteraksi. Semakin tinggi kualitas interaksi
yang didapat dari pemilihan media, maka
semakin baik juga kedekatan interpersonalnya.
Konsep yang penting disini ialah kehadiran
(presence), yang menurut Lee diartikan
sebagai pernyataan psikologi yang objek
virtual berperan layaknya objek aktual.

Self Presentation
Impression Management atau biasa

dinamakan dengan self presentation adalah
hal yang dilakukan seseorang dengan proses
mengkomunikasikan kesan terhadap diri
sendiri kepada orang lain. (DeVito, 2007:71).

Menurut Erving Goffman (1959)
dalam DeVito (2007:71), mengasumsikan
bahwa ketika orang - orang berinteraksi,
mereka ingin menyajikan suatu gambaran-diri
yang akan diterima oleh orang lain. Ia
menyebut upaya itu sebagai “pengelolaan
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kesan” (impression management), yakni
teknik-teknik yang digunakan aktor untuk
memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi
tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Self Disclosure
Self disclosure adalah pengungkapan

reaksi atau tanggapan individu terhadap
situasi yang sedang dihadapinya serta
memberikan informasi tentang masa lalu yang
relevan atau berguna untuk memahami
tanggapan individu tersebut (Johson, dalam
Supratiknya, 1995:55).

TeoriMedia Richness
Teori media richness pertama kali

dikemukakan oleh Richard L. Daft dan Robert
H. Lengel. Mereka menyatakan bahwa
kegunaan suatu media ditentukan oleh
“kekayaan”-nya (richness). Teori ini berkaitan
pada pemilihan media komunikasi yang
paling tepat untuk menghadapi ketidakpastian
dan kerancuan dari suatu informasi yang
disampaikan. Teori media richness
menempatkan media pada suatu rangkaian
berdasar pada “kekayaan” penyampaian
informasinya, “kekayaan” digambarkan
sebagai potensi media tersebut dalam
menyampaikan informasi (Daft dan Lengel,
1984:196).

Citra
Citra adalah perasaan, gambaran diri

publik terhadap perusahaan, organisasi, atau
lembaga; kesan yang dengan sengaja
diciptakan dari suatu objek, orang atau
organisasi (Ardianto,2011:62). Jadi dapat
disimpulkan citra adalah gambaran diri baik
personal, organisasi maupun perusahaan yang
sengaja dibentuk untuk menunjukkan
kepribadian atau ciri khas.

Untuk mengetahui nilai citra perlu
menelaah persepsi dan sikap seseorang
terhadap citra organisasi tersebut. Citra
terbentuk berdasarkan pengetahuan dan
informasi-informasi yang diterima seseorang.

Hipotesis Penelitian
Dengan kerangka teori yang relevan

serta data yang tersedia, maka dari hasil
analisis di peroleh kesimpulan atau hipotesis

yang di maksud. Dengan demikian hipotesis
yang penulis kemukakan adalah sebagai
berikut:

 Hipotesis ke-1:
Variabel media sosial facebook
berpengaruh terhadap citra
H0:variabel media sosial facebook
tidak berpengaruh terhadap citra
H1:variabel media sosial facebook
berpengaruh terhadap citra

 Hipotesis ke-2:
Variabel media sosial instagram
berpengaruh terhadap citra
H0:variabel media social instagram
tidak berpengaruh terhadap citra
H1:variabel media sosial instagram
berpengaruh terhadap citra

 Hipotesis ke-3:
Variabel media sosial twitter
berpengaruh terhadap citra
H0:variabel media sosial twitter tidak
berpengaruh terhadap citra
H1:variabel media sosial twitter
berpengaruh terhadap citra

 Hipotesis ke-4:
Variabel dimensi media sosial (Social
Presence, Self Disclosure, Media
Richness, Social Presentation)
berpengaruh terhadap citra
H0:variabel dimensi media sosial
tidak berpengaruh terhadap citra
H1:variabel dimensi media sosial
berpengaruh terhadap citra

Metode Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif
memandang realitas itu sesuatu yang objektif,
apa adanya, siapa pun yang melihatnya.
Karena realitas itu sesuatu yang objektif,
maka ia dapat diukur. Peneliti dengan
pendekatan ini, untuk memahami realitas,
akan menentukan alat ukurnya terlebih dahulu.
Alat ukur ini dapat digunakan oleh peneliti
mana pun, dan dapat dipakai untuk mengukur
realitas (variabel) yang sama. Dengan kata
lain, peneliti melakukan konstruksi menurut
pikirannya tentang realitas tersebut. Jawaban
diarahkan oleh konstruksi pertanyaan,
penelitian kuantitatif menekankan pada
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pengukuran dan analisis mengenai hubungan
berbagai variabel, bukan proses (Denzin dan
Lincoln, 1998:8).

Populasi dan Sampel
Populasi Penelitian

No Media Sosial Populasi
1 Facebook 1,613
2 Instagram 2,581
3 Twitter 2,120

Total 6,314

Dalam penelitian ini teknik
pengambilan sampel menggunakan metode
Proportionate stratified random sampling.
Proportionate Stratified Random Sampling
adalah teknik sampling yang digunakan bila
populasi mempunyai anggota/unsur yang
tidak homogen dan berstrata secara
proporsional (Sugiyono, 2012: 93).

Berdasarkan perhitungan besaran
sampel diperoleh hasil sebanyak 98 sampel
dari keseluruhan populasi media sosial
facebook, instagram, dan twitter. Kemudian
besaran sampel tersebut dibagi secara
proporsional berdasarkan besaran populasi
dari masing - masing media sosial.

Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002:
144). Sebuah instrumen dikatakan valid
apabila mampu mengukur apa yang

diinginkan dan dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi
rendahnya validitas instrumen menunjukkan
sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang validitas
yang dimaksud.

Cara yang dipakai dalam menguji
tingkat validitas adalah dengan variabel
internal, yaitu menguji apakah terdapat
kesesuaian antara bagian instrumen secara
keseluruhan. Untuk mengukurnya
menggunakan analisis butir. Pengukuran pada
analisis butir yaitu dengan cara skor-skor
yang ada kemudian dikorelasikan dengan
menggunakan Rumus korelasi product
moment yang dikemukakan oleh Pearson
dalam Arikunto, (2002: 146).

Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data karena instrumen
tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154).
Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas
instrumen menggunakan rumus alpha α,
karena instrumen dalam penelitian ini
berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang
skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan
uji validitas menggunakan item total, dimana
untuk mencari reliabilitas instrumen yang
skornya bukan 1 dan 0.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada

penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu
metode kuesioner dan metode studi
kepustakaan, dan data yang dipergunakan
selama penelitian ini berlangsung adalah data
primer dan data sekunder. Data primer
didefinisikan sebagai data yang dihasilkan
oleh peneliti secara spesifik yang ditujukan
untuk satu permasalahan riset tertentu
(Malhotra, 2010:43).

Teknik Analisis Data Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk

menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya, tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau digeneralisir (Sugiyono, 2005:21).

No Media Sosial Sampel

1 Facebook

= (Populasi
Facebook/Populasi
Total) x Jumlah
Sampel 25

= (1.613/6.314) x 98
= 25

2 Instagram

= (Populasi
Instagram/Populasi
Total) x Jumlah
Sampel 40

= (2.581/6.314) x 98
= 40

3 Twitter

= (Populasi
Twitter/Populasi
Total) x Jumlah
Sampel 33

= (2.120/6.314) x 98
= 33

Total Jumlah Sampel 98
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Untuk mengetahui tanggapan responden
terhadap pernyataan di dalam kuesioner
digunakan mean atau nilai rata-rata atas
jawaban responden, yang dimanfaatkan
untukmelihat kecenderungan penilaian
responden atas pernyataan dalam kuesioner,
hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti
menginterpretasikan jawaban responden serta
modus untuk melihat jawaban terbanyak
responden.

Analisis Regresi
Analisis regresi merupakan prosedur

statistik yang digunakan untuk menganalisis
hubungan asosiatif antara sebuah variable
dependen metrik dengan satu atau lebih
variabel independen (Malhotra,
2014:366).Berdasarkan analisis regresi berganda
pada hipotesis ke-4, didapatkan hasil sebagai
berikut:
1. Hasil pengujian parsial dimensi sosial

presence (X1) diperoleh nilai t hitung
sebesar 0,571 dan Sig. 0,569.
Dikarenakan nilai sig. 0,569 > 0,025 dan
t hitung (0,571) < t tabel (1,995) maka
H0 diterima yang berarti bahwa tidak
terdapat pengaruh signifikan dimensi
media sosial yaitu social presence (X1)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

2. Hasil pengujian parsial dimensi media
richness (X2) diperoleh nilai t hitung
sebesar 1,439 dan Sig. 0,154.
Dikarenakan nilai sig. 0,154> 0,025 dan
t hitung (1,439) < t tabel (1,995) maka
H0 diterima yang berarti bahwa tidak
terdapat pengaruh signifikan dimensi
media sosial yaitu media richness(X2)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

3. Hasil pengujian parsial dimensi self
presentation (X3) diperoleh nilai t hitung
sebesar 3,157 dan Sig. 0,002.
Dikarenakan nilai sig. 0,002< 0,025 dan
t hitung (3,157) > t tabel (1,995) maka
H0 ditolak yang berarti bahwa terdapat
pengaruh signifikan dimensi media
sosial yaitu self presentation (X3)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

4. Hasil pengujian parsial dimensi self
disclosure (X4) diperoleh nilai t hitung
sebesar 2,628 dan Sig. 0,010.
Dikarenakan nilai sig. 0,010 < 0,025 dan
t hitung (2,628) < t tabel (1,995) maka
H0ditolak yang berarti bahwa terdapat
pengaruh signifikan dimensi media
sosial yaitu self disclosure(X4) terhadap
Citra (Y) Yayasan Putri Indonesia.

Hasil Penelitian
Pengujian Hipotesis.
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

ke-1, diperoleh nilai t hitung sebesar
2,824 dan sig 0,010. Dikarenakan nilai
sig. 0,010 < 0,025 dan t hitung (2,824) >
t tabel (2,069) maka H0 ditolak yang
berarti bahwa terdapat pengaruh
signifikan media sosial Facebook (X)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
ke-2, diperoleh nilai t hitung sebesar
7,050 dan sig 0,000. Dikarenakan nilai
sig. 0,000 < 0,025 dan t hitung (7,050) >
t tabel (2,025) maka H0 ditolak yang
berarti bahwa terdapat pengaruh
signifikan media sosial Instagram (X)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
ke-3, diperoleh nilai t hitung sebesar
7,618 dan sig 0,000. Dikarenakan nilai
sig. 0,000 < 0,025 dan t hitung (7,618) >
t tabel (2,040) maka H0 ditolak yang
berarti bahwa terdapat pengaruh
signifikan media sosial Twitter (X)
terhadap Citra (Y) Yayasan Putri
Indonesia.

4. Besarnya pengaruh dimensi media sosial
yang terdiri dari social presence (X1),
media richness (X2), self presentation
(X3), self disclosure (X4) terhadap Citra
(Y) dapat dianalisis berdasarkan hasil
pengujian hipotesis ke-4, dimana
diperoleh nilai R sebesar 0,716. Nilai ini
dapat diinterpretasikan dengan pedoman
interval koefisien korelasi berada pada
jarak antara 0,60 – 0,799 yang termasuk
kategori pengaruh kuat.
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Koefisien Korelasi
Berdasarkan hasil statistik diketahui

besarnya pengaruh hubungan antar variabel
yang meliputi persamaan regresi linear
berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = 26,722 + 0,172 X1 + 0,572 X2 +
0,905 X3 + 1,114 X4

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai
konstanta α = 26,722. Koefisien regresi sosial
presence (X1) sebesar 0,172 berarti bahwa
semakin ditingkatkan 1 poin pada social
presence maka akan diikuti peningkatan citra
(Y) sebesar 0,172.

Koefisien regresi media richness (X2)
sebesar 0,572 berarti bahwa semakin
ditingkatkan 1 poin pada social presence
maka akan diikuti peningkatan citra (Y)
sebesar 0,572.

Koefisien regresi self presentation (X3)
sebesar 0,905 berarti bahwa semakin
ditingkatkan 1 poin pada self presentation
maka akan diikuti peningkatan citra (Y)
sebesar 0,905.

Koefisien regresi self disclosure (X4)
sebesar 1,114 berarti bahwa semakin
ditingkatkan 1 poin pada self disclosure maka
akan diikuti peningkatan citra (Y) sebesar
1,114.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh kegiatan Yayasan
Puteri Indonesia terhadap citra Yayasan Puteri
Indonesia. Berdasarkan hasil analisis
penelitian, maka dapat disimpulkan hasil
penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk media sosial facebook
diketahui bahwa besar hubungan antar
variabel media sosial facebook dan
citra adalah 0,507 yang menunjukan
hubungan atau pengaruh yang sedang.
Arah hubungan yang positif
menunjukan semakin besar peran atau
informasi dari media sosial Facebook
dapat meningkatkan citra dari
Yayasan Puteri Indonesia. Demikian
pula sebaliknya semakin kecil peran
atau interaksi media sosial akan
menurunkan citra Yayasan Puteri
Indonesia.

2. Pada media sosial Instagram dengan
besaran sampel sebanyak 40 orang
diketahui bahwa besar hubungan antar
variabel media sosial instagram dan
citra adalah 0,753. Hal ini menunjukan
hubungan atau pengaruh yang kuat.
Arah hubungan yang positif
menunjukan semakin besar peran atau
informasi dari media sosial instagram
dapat meningkatkan citra dari yayasan
Puteri Indonesia. Demikian pula
sebaliknya semakin kecil peran atau
interaksi media sosial akan
menurunkan citra Yayasan Puteri
Indonesia.

3. Pada media sosial Twitter dengan
besaran sampel sebanyak 33 orang
diketahui bahwa besar hubungan antar
variabel media sosial twitter dan citra
adalah 0,807. Hal ini menunjukan
hubungan atau pengaruh yang kuat.
Arah hubungan yang positif
menunjukan semakin besar peran atau
informasi dari media sosial Twitter
dapat meningkatkan citra dari yayasan
Puteri Indonesia. Demikian pula
sebaliknya semakin kecil peran atau
interaksi media sosial akan
menurunkan citra Yayasan Puteri
Indonesia.

4. Hasil penelitian dimensi media sosial
yang terdiri dari social presence,
media richness, self presentation, self
disclosure terhadap Citra dengan
besaran sampel 98 orang diperoleh
nilai R sebesar 0,716. Nilai ini dapat
diinterpretasikan dengan pedoman
interval koefisien korelasi berada pada
jarak antara 0,60 – 0,799 yang
termasuk kategori pengaruh kuat.
Dimensi social presence dan media
richness memiliki pengaruh yang tidak
signifikansi terhadap variabel citra
karena nilai signifikansinya di atas
0,025. Sedangkan dimensi self
presentation dan self disclosure
memiliki pengaruh signifikansi
terhadap variabel citra karena
memiliki nilai signifikansi di bawah
0,025.
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Saran
Dalam penelitian ini ditemukan

kesimpulan bahwa media sosial memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan citra organisasi khususnya pada
Yayasan Puteri Indonesia. Yayasan Puteri
Indonesia sebaiknya lebih aktif dalam
melakukan interaksi dengan anggota fanpage
media sosial Puteri ndonesia dengan
membalas atau menanggapi ide, saran,
keluhan atau penilaian yang diberikan oleh
anggota fanpage Puteri Indonesia terhadap
penampilan, kegiatan Puteri Indonesia
maupun Yayasan Puteri Indonesia sehingga
dengan adanya peran aktif dari Yayasan
Puteri Indonesia diharapkan anggota fanpage
lebih memberikan penilaian positif dan juga
mampu mengajak orang yang belum
mengetahui Puteri Indonesia untuk bergabung
dengan menjadi anggota Fanpage Puteri
Indonesia. Hal ini juga akan memberikan
dampak positif bagi citra Yayasan Puteri
Indonesia dan Puteri Indonesia.
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