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ABSTRACT 
 

The breakthrough in high technology carried out by young people seems to be the motor of Elizabeth Holmes to 
establish a biotech company "Theranos" at the age of 19 and decided to leave Standford University. With the 
ability to present herself and her courage to take risks, Holmes became the figure of hope and positioned by the 
media as "The Next Steve Jobs". Holmes claims that she can make a product that is capable of detecting a variety 
of diseases only from a drop of blood, different from the current method that uses blood vials and a long time to 
process. Unfortunately, everything tumbled after its superior product, Edison, was declared a failure by the FDA. 
The formulation of the problem in this study is how Holmes made her presentation in the midst of a very masculine 
industry. This study uses interpretive qualitative analysis using the dramaturgy approach of Geoffman as well as 
Leary-Kowalski, analyzing the self presentation of Holmes, including the use of black turtlenecks, heavy voices, 
and masculine behavior, as well as the way to look at others deeply, to it is mentioned that Holmes rarely blinks. 
The content analyzed in this study was through a documentary film, entitled "The Inventor: Out of Blood of 
Silicon Valley" as well as many video contents from Youtube and other documentation. The conclusion that can be 
taken from this analysis is that Holmes was keen to set up her presentation strategy as a female-masculine leader, 
to strengthen her position in Silicon Valley as Theranos' initiator, until she managed to get up to billions of dollars 
in funding from many top investors, and personal appreciation from the Presidents. 
 
[Terobosan dalam teknologi tinggi yang dilakukan oleh anak-anak muda agaknya menjadi motor 
Elizabeth Holmes untuk mendirikan perusahaan bioteknologi “Theranos” di usia 19 tahun dan 
memutuskan untuk keluar dari Standford University. Dengan kemampuan presentasi diri dan 
keberaniannya mengambil risiko, Holmes menjadi sosok yang digadang-gadang menjadi “The 
Next Steve Jobs”.Hampir semua ciri khas Jobs ditiru oleh Holmes, dengan dalih dirinya 
mengidolakan tokoh pendiri Apple tersebut.Holmes mengklaim bahwa dirinya bisa membuat 
sebuah produk yang mampu mendeteksi beragam penyakit hanya dari setetes darah, berbeda 
dengan metode saat ini yang menggunakan bervial-vial darah dan waktu lama untuk mendeteksi 
penyakit.Sayangnya, semua berubah setelah produk unggulannya, Edison, dinyatakan gagal oleh 
FDA.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Holmes melakukan presentasi diri 
di tengah industri teknologi dan bioteknologi yang sangat maskulin.Penelitian ini menggunakan 
analisis kualitatif interpretif dengan menggunakan pendekatan dramaturgi Geoffman dan Leary-
Kowalski, menganalisis presentasi diri dari Holmes yang fenomenal, di antaranya penggunaan 
turtleneck hitam di setiap waktu, bersuara berat, dan berperilaku maskulin, juga caranya menatap 
orang lain dalam-dalam, hingga disebutkan bahwa Holmes jarang mengedipkan mata. Konten 
yang dianalisis adalah melalui tayangan film dokumenter produksi HBO, yang berjudul “The 
Inventor: Out of Blood of Silicon Valley” juga konten video dari Youtube dan dokumentasi 

http://www.lspr.edu/
mailto:latifa.ramonita@gmail.com


46 | R a h e e m a :  Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1 (2019) 

lainnya.  Kesimpulan yang bisa diambil dalam analisis ini adalah bahwa Holmes memang jeli 
mengatur strategi presentasi dirinya sebagai pemimpin yang female-masculine, untuk memperkuat 
posisinya di Silicon Valley sebagai penggagas Theranos, hingga berhasil mendapat sokongan dana 
hingga milyaran dollar dari banyak investor papan atas hingga apresiasi dari Presiden Amerika 
Serikat]. 
  
Keywords: Silicon Valley, Elizabeth Holmes, Theranos, biotechnology, entrepreneur, blood test 
 

PENDAHULUAN 

Dunia medis dan bioteknologi seolah tersentak dengan pendakwaan Elizabeth Holmes, 

perempuan asal Washington kelahiran 3 Februari 1984 (saat ini berusia 35 tahun), yang menjadi 

pendiri dan CEO dari “Theranos”, perusahaan swasta di Amerika Serikat yang bergerak dalam 

bidang kesehatan dan bioteknologi, dengan tuduhan penipuan, sebagaimana yang dirilis oleh New 

York Times pada bulan Juni 2018. Dengan estimasi nilai perusahaan sebesar $4,5 milyar menurut 

majalah bisnis dan finansial Forbes, Theranos yang awalnya dianggap sebagai perusahaan bisnis 

yang revolusioner di bidang medis dan teknologi tinggi, sekarang nilainya bisa dikatakan lebih 

rendah dari nol.  

Elizabeth Holmes adalah wanita yang sangat intuitif dan ambisius bila berkaitan dengan 

pengembangan bisnis bioteknologi. Di usianya yang baru saja menginjak 19 tahun, Holmes nekat 

mendirikan Theranos dan meninggalkan bangku sekolahnya di Standford University jurusan 

Chemical Engineering pada tahun 2003. Di dalam visinya, Holmes merasa bahwa perlu adanya 

terobosan dalam teknologi kesehatan, khususnya dalam pemeriksaan darah untuk diagnosis 

penyakit. Baginya, pengambilan sampel darah hingga bermili-mili liter selain merupakan 

penderitaan bagi pasien karena menggunakan jarum suntik yang menyakitkan dan menakutkan, 

juga merupakan proses pengujian yang memakan waktu lama di laboratorium. Holmes 

memimpikan sebuah alat yang bisa memangkas semua kondisi tersebut, yaitu alat yang mampu 

menguji setetes sampel darah dan mendeteksi beragam penyakit secara praktis dan cepat. Alat 

tersebut dinamakan “Edison”, diambil dari nama seorang penemu kenamaan dunia, Thomas Alfa 

Edison. 

Visi Holmes dan rencana revolusionernya ini sangat menarik banyak pihak; bahkan 

mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Barack Obama tercatat pernah mengundang 

ke pertemuan formal dengan Holmes, sebagaimana yang ditayangkan dalam media-media massa 

di Amerika Serikat.Holmes juga kerap mengisi sesi ceramah umum seperti TED Talks, dan 

presentasi-presentasi bergengsi lainnya.Bukan hanya itu, sejumlah pemilik perusahaan farmasi 

seperti Pfizer dan Walgreens serta investor-investor besar dari berbagai kalangan masyarakat 

akhirnya berlomba menggelontorkan danayang tidak sedikit demi pengembangan teknologi dalam 

Edison, sehingga alat ini siap digunakan dan didistribusikan ke seluruh dunia. 
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Nama Holmes semakin melejit dengan adanya berbagai tayangan di media massa, 

terutama dengan penampilannya yang cukup eksentrik, yaitu selalu mengenakan turtleneck hitam 

dan celana panjang hitam. Dalam sebuah wawancara, Holmes saat ditanya oleh seorang jurnalis 

mengatakan bahwa dirinya memang di dalam lemarinya hanya ada turtleneck berwarna hitam dan 

celana panjang hitam, dan dia mengklaim bahwa pilihan bajunya ini sudah dilakukan sejak dirinya 

berumur 7 tahun. Saat disinggung bahwa gaya busananya ini serupa dengan apa yang dilakukan 

Steve Jobs, sang Pendiri Apple, Holmes mengelak dengan mengatakan bahwa Jobs 

memadankannya dengan celana jeans, tidak seperti dirinya.  

Banyak jurnalis memosisikan Holmes sebagai “The Next Steve Jobs” atas ambisinya ini, 

yang agaknya tidak meleset, karena dikabarkan, Holmes banyak mencontoh apa yang dilakukan 

oleh Jobs di dalam perusahaannya, di antaranya adalah caranya mengadakan rapat mingguan pada 

hari Rabu, juga mengopi cara Jobs mengatur kerja para karyawannya. Dengan lokasi Theranos 

yang berada di Silicon Valley, sudah tentu tekanan untuk menjadi perusahaan teknologi 

revolusioner makin menekan Holmes. 

Penampilan Holmes yang tak kalah eksentrik adalah suaranya yang berat saat 

berbicara.Saat diwawancarai maupun berada di atas panggung untuk melakukan presentasi, suara 

bariton Holmes ini tentu membuat khalayak terkesan; karena lazimnya, seorang perempuan 

memiliki suara yang pitch-nya lebih tinggi daripada laki-laki.Hal ini juga yang akhirnya 

menimbulkan perbincangan tersendiri, karena banyak pihak yang bersaksi bahwa Holmes 

terkadang “keluar dari karakternya” dan berbicara menggunakan suara aslinya yang bernada lebih 

tinggi, terutama setelah dirinya minum alkohol.Beberapa video di YouTube juga membuat 

komparasi atas suara Holmes ini. Bahkan salah satu profesornya di Standford University pun 

menyatakan bahwa nada suara Holmes semasa dirinya menjadi murid profesor tersebut sangat 

berbeda dari apa yang ditampilkan Holmes saat ini. Meski suara palsu ini dibantah oleh keluarga 

dan kerabat Holmes, namun banyak pihak meragukan keaslian suara bariton Holmes. 

Satu hal lagi, banyak pihak yang mengklaim bahwa Holmes jarang mengedipkan mata.Saat 

wawancara, baik dengan calon karyawan maupun dengan awak media, Holmes kerap menatap 

lawan bicaranya dalam-dalam.Ketiga hal ini lah yang membuat Holmes menjadi sosok yang 

menarik sekaligus misterius, terlepas dari adanya kenyataan bahwa Edison pada akhirnya 

diputuskan tidak lolos uji FDA dan dianggap sebagai sebuah produk gagal. 

Titik balik dari Holmes dan Theranos-nya jatuh pada bulan Oktober 2015, saat seorang 

reporter investigasi, John Carreyrou dari The Wall Street Journal, mempertanyakan validitas dari 

teknologi Theranos. Theranos akhirnya menghadapi sejumlah dakwaan hukum dari pihak-pihak 

otoritas di bidang medis, juga para investor, juga the US Securities and Exchange Commission (SEC), 
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layanan Medicare dan Medicaid, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan bisnis Holmes, seperti 

rekanan bisnis, pasien, dan lain-lain. Meski demikian, Holmes masih terus yakin untuk 

melanjutkan operasional Theranos, bahkan menerima suntikan dana sebesar $100 juta dari 

Fortress Investment Group pada tahun 2017. Pada akhirnya, pada bulan September 2018 

Theranos resmi berhenti beroperasi. 

Kenyataan pahit dihadapi oleh Holmes dan juga mantan COO Theranos yang juga 

diberitakan sebagai orang terdekat Holmes, Ramesh “Sunny” Balwani.Mereka didakwa dengan 

tuduhan penipuan besar oleh SEC, di antaranya adalah pemalsuan revenue perusahaan pada tahun 

2014.Dakwaan ini tidak dibantah maupun diakui oleh Holmes, meski setuju untuk membayar 

denda yang diajukan.Dakwaan-dakwaan lain terus berdatangan, dan hingga saat penelitian ini 

dilakukan, putusan atas Theranos dan Holmes masih dalam proses di pengadilan.  

Pada awal 2019, saluran televisi HBO menayangkan film dokumenter berjudul “The 

Inventor: Out of Blood of Silicon Valley”, mengisahkan sepak terjang Holmes dan Theranos-

nya, yang tidak saja menampilkan potongan beragam wawancara antara Holmes dan jurnalis, 

tetapi juga pendapat-pendapat dari berbagai pihak yang berkaitan dengan Holmes dan Theranos, 

di antaranya adalah mantan profesornya di Standford University, juga Tyler Shultz, mantan 

karyawan magang yang juga cucu dari George Shultz, mantan Menteri Dalam Negeri AS. George 

Shultz juga sempat menjadi Board of Director di Theranos. 

 

Gambar 1.1 Poster film dokumenter produksi HBO 

“The Inventor: Out of Blood in Silicon Valley”. 
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Adapun yang menarik di dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang Holmes 

membangun brand image-nya dan meyakinkan banyak pihak melalui self-presentation dan impression 

management yang khas, yaitu dengan turtleneck hitam, suara berat, dan sorot mata yang tajam. 

 

KAJIAN LITERATUR  

Komunikasi Nonverbal 

Di dalam ilmu komunikasi, diketahui bahwa tahapan baku dari sebuah proses komunikasi 

adalah adanya komunikator, pesan, saluran komunikasi, dan komunikan (dan efek). Selanjutnya, 

ada 2 kategori besar dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal – dengan menggunakan kata-

kata, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan komunikasi nonverbal – yaitu komunikasi yang 

disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata, baik yang tertulis maupun tidak. Gerakan 

tubuh, gesture, maupun ekspresi wajah adalah beberapa bagian dari komunikasi nonverbal yang tak 

kalah pentingnya dengan komunikasi yang disampaikan secara verbal, karena komunikasi 

nonverbal lebih banyak menunjukkan “how to say”, daripada sekadar “what to say”. 

Menurut Enakoski dan Bjustrom (2011) yang dikutip oleh Salmi dan Kinnunen (2015), 

selain kata-kata yang diucapkan, pose nonverbal, gerakan, gesture, perilaku territorial, warna, 

sentuhan, busana, tata rambut, kosmetika, dan aroma ternyata bisa juga menjadi cara-cara yang 

digunakan manusia untuk mendukung proses komunikasinya. Semua hal tersebut tentu 

dimanfaatkan untuk mendukung kesan tertentu yang ingin didapatkan oleh seseorang saat 

berhadapan dengan orang lain.  

Selanjutnya Salmi dan Kinnunen juga memaparkan dari pendapat James, bahwa ketika 

seseorang ingin merefleksikan dirinya sebagaimana yang dilihat oleh orang lain, biasanya 

seseorang akan berdiri di depan cermin dan memikirkan hal-hal berikut ini: 

1. Memperhatikan wajah: bagaimana wajah saya saat diam? Apakah wajah saya ramah, atau 

terlihat sinis? 

2. Memeriksa penampilan: Apakah wajah saya mengisyaratkan kalau saya bisa dipercaya? 

Apakah orang akan mau menyaapa dan berbincang dengan saya di suatu pesta? 

3. Mengecek tatapan mata: Apakah saya terlihat ramah, arogan, atau pasif dan menerima? 

4. Memeriksa beberapa pose tubuh: apakah saya berdiri tegak, atau bahu agak membungkuk? 

Bagaimana saat tangan saya menyilang di depan dada, atau saat berkacak pinggang?  

Seluruh hal ini akan mendukung pembawaan seseorang saat berada di muka umum. 

Melalui persiapan yang matang, seseorang akan mampu membawakan dirinya secara sempurna 

sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga memberi kesan di mata orang lain sebagaimana 

yang diinginkan. 
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Teori Presentasi Diri 

Setiap hari, baik disadari maupun tidak, kita ingin menampilkan sisi terbaik dari diri 

sendiri; misalnya dengan mengenakan pakaian tertentu, memakai kosmetik, parfum, dan 

sebagainya. Semua itu bertujuan untuk memberi kesan menarik atau baik di depan umum. Leary 

dan Kowalski yang menyamaratakan antara presentasi diri (self-presentation) dengan manajemen 

kesan (impression management), mendefinisikannya sebagai suatu proses individu berusaha untuk 

mengendalikan kesan orang lain terhadap dirinya. Kesan berhubungan juga dengan cara orang 

lain memberi penilaian, memperlakukan, juga membangun anggapan kepada seseorang, yang juga 

memengaruhi cara pandang seseorang tersebut kepada dirinya sendiri, sekaligus juga perilaku yang 

dianutnya1. Begitu pentingnyanilai sebuah kesan ini, sehingga orang berlomba-lomba untuk 

menampilkan diri dengan cara yang khas di hadapan orang lain.  

Leary dan Kowalski kemudian juga mengutip definisi yang diungkapkan oleh Tedeshi, 

bahwa presentasi diri berhubungan dengan agenda rahasia atau keinginan yang ada pada diri 

seseorang untuk memanipulasi orang lain. Tujuan yang ingin dicapai adalah berhasil menarik 

perhatian orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sebagaimana untuk mendapatkan 

perspektif, informasi, dan nilai-nilai dari orang lain. 

Terdapat 2 komponen utama dalam manajemen kesan yang dirumuskan oleh Leary dan 

Kowalski, digambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Dua komponen manajemen kesan Leary-Kowalski (1990) 

 

Komponen pertama, yaitu impression motivation, merupakan motivasi yang dibangun 

seseorang untuk memengaruhi kesan orang lain terhadap dirinya. Kita secara teratur mengawasi 

dampak dirinya kepada orang lain, dan mencoba untuk mengukur kesan yang sudah dibentuk 

oleh orang lain kepada diri kita. Seringkali, hal ini dilakukan tanpa bermaksud untuk menciptakan 

                                                           
1  Leary, M. R., Kowalski, R. M. (1990). Impression management: A literature review and two-component 

model. Psychological Bulletin, 107(1), 34-47. DOI: 10.1037/0033-2909.107.1.34. p. 34). 

IMPRESSION MOTIVATION 

 Kesan yang relevan 

dengan tujuanyang 

direncanakan 

 Nilai dari tujuan yang 

diharapkan 

 Perbedaan antara 

penampilan yang 

diinginkan dengan 

kenyataan 

 

IMPRESSION CONSTRUCTION 

 Konsep diri 

 Identitas diri yang diingikan dan 

yang tidak diinginkan 

 Kendala terhadap peran 

 Nilai-nilai target 

 Penampilan sosial saat ini atau 

yang potensial 
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kesan tertentu, namun hanya untuk memastikan bahwa citra pribadinya tetap terjaga. Leary dan 

Kowalski kemudian menambahkan bahwa dalam kondisi tertentu, kita pun menjadi termotivasi 

untuk mengendalikan bagaimana kesan orang lain terhadap diri kita. Motivasi ini berhubungan 

dengan keinginan untuk menanamkan kesan khusus di dalam pemikiran orang lain, meski tidak 

selalu berhasil. 

Sementara komponen yang kedua, yaitu impression construction, lebih menekankan pada 

proses konstruksi kesan yang ingin diperlihatkan seseorang kepada orang lain. Setelah seseorang 

termotivasi untuk menciptakan kesan tertentu, ada kemungkinan mereka akan mengubah 

perilakunya, sehingga memengaruhi kesan yang tercipta pada pemikiran orang lain. Hal ini tidak 

sekadar memilih kesan-kesan tertentu yang ingin diciptakan, tetapi juga memutuskan dengan tepat 

bagaimana kita akan melakukannya, misalnya melalui penggambaran diri sendiri (self-description), 

perilaku-perilaku non-verbal, penggunaan props atau alat-alat bantu, dan sebagainya. Jadi, yang 

dipertimbangkan bukan saja alasan seseorang khawatir dengan kesannya di mata orang lain, tetapi 

juga alasan mengapa seseorang mengadopsi taktik tertentu dalam manajemen kesannya. 

 

Dramaturgi Geoffman 

Dalam menganalisis presentasi diri seseorang di hadapan orang lain, kita tak bisa lepas 

dari pandangan Erving Goffman, seorang tokoh sosiologi yang terkenal dengan teori 

dramaturginya, yang menganggap bahwa kehidupan layaknya sebuah panggung yang dimainkan 

oleh banyak aktor. Goffman berasumsi bahwa saat berinteraksi dengan orang lain, seseorangakan 

berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan penampilan terbaiknya dan berusaha untuk 

menutupi segala kekurangan yang dapat memengaruhi persepsi audience terhadap pertunjukannya. 

Menurut Goffman, presentasi diri adalah proses pembawaan diri yang dilakukan 

seseorang di dalam situasi sosial secara verbal maupun nonverbal, dengan penampilan busana, 

pemilihan kata, juga gesturetertentu untuk memperkuat kesan dan membentuk persepsi di hadapan 

orang lain. Dengan cara ini, seseorang akan bisa memengaruhi orang lain sebagaimana yang 

diinginkannya.  

Saat berada di hadapan orang lain, seseorang akan memastikan bahwa kesan yang 

diberikannya tidak membingungkan, atau merendahkan dirinya, dengan cara mengendalikan 

penampilan, yang menurut Goffman banyak dipengaruhi oleh situasi yang terbangun, melalui 

ekspresi diri. Tujuannya jelas, ingin menimbulkan kesan sebagaimana yang diharapkan oleh diri 

sendiri2. 

                                                           
2  Geoffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life.Inggris: University of Edinburgh, p. 2-3. 
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Seseorang kadang menunjukkan tindak-tanduk yang sudah direncanakan, demi 

mendapatkan kesan.Berarti di sini ada unsur kesengajaan, utamanya karena adanya tradisi di 

dalam kelompok sosial yang menginginkan demikian.Hal ini diistilahkan Goffman sebagai well-

design impression of a particular kind.Itu sebabnya, banyak orang yang meyakini bahwa kesan pertama 

adalah yang sangat penting. Bila kesan pertama yang terbangun sudah berantakan, biasanya akan 

sulit memperbaikinya secara total. Untuk memastikan bahwa kesan pertama sukses, maka 

seseorang biasanya melakukan defensive & protective practice, yaitu teknik pengamanan kesan di 

hadapan orang lain. Goffman mencontohkan dengan seorang guru yang untuk pertama kali 

masuk kelas, dia akan memastikan bahwa mereka yang ada di dalam kelas mengerti “who’s the 

boss”. 

Menurut Jones & Pittman, ada beberapa strategi yang umumnya dilakukan seseorang saat 

mempersiapkan presentasi diri, yaitu: 

No Strategi 

presentasi diri 

Sifat yang 

dicari  

Risiko sifat 

negatif 

Emosi yang 

ingin 

dimunculkan 

Tindakan contoh 

1 Ingratiation mudah 

disukai  

penjilat, 

konformis, patuh 

kasih sayang  

(affection) 

karakterisasi diri, 

penyesuaian 

pendapat, 

peningkatan lainnya, 

memberi bantuan 

2 Intimidation berbahaya menyombongkan 

diri, plin-plan, 

intelektual 

rasa takut mengancam, marah, 

merusak 

3 Self-promotion kompeten penipuan, 

sombong, 

defensive 

rasa hormat 

(kagum, segan) 

mengaku-aku, 

menunjukkan hasil 

kerja 

4 Exemplification layak, 

berdedikasi  

munafik, sok 

suci, eksploitatif 

rasa bersalah (rasa 

malu, meniru) 

menyangkal, berlaku 

militan 

5 Supplication tak berdaya  stigmatisasi/ 

mencela, malas, 

menuntut 

nurturance 

(obligation) 

merendahkan diri, 

meminta bantuan 

 

Bagan 2.2 Taksonomi strategi presentasi diri Jones & Pittman (1982, p. 249) 
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Psikologi warna 

 Warna dan kaitannya dengan emosi tertentu sudah lama diteliti oleh banyak ilmuwan 

dunia, salah satunya adalah Andrew J. Elliot dari Department of Clinical and Social Sciences in 

Psychology, University of Rochester, Amerika Serikat pada tahun 2015. Menurut Elliot, penelitian 

tentang warna awalnya dilakukan oleh Goethe (1810) dengan Theory of Colors, yang 

mengkategorikan warna-warna sesuai dengan emosi yang berhubungandengannya, misalnya 

warna kuning, merah-kuning, dan kuning-merah dikaitkan dengan perasaan hangat atau semangat 

(excitement).Elliot selanjutnya memaparkan bahwa sejak adanya teori warna tersebut, banyak 

ilmuwan lain mengembangkannya, di antaranya adalah Goldstein (1942), yang menyatakan bahwa  

warna tertentu dapat menghasilkan reaksi psikologis sistematis yang bermanifestasi dalam 

pengalaman emosi, orientasi kognitif, juga aksi tertentu. Nakashian dan Crowley, menurut Elliot, 

selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari spektrum warna, disimpulkan bahwa semakin panjang 

gelombang warna, akan menimbulkan perasaan hangat, sementara pada gelombang warna yang 

pendek, perasaan yang ditimbulkan lebih bersifat dingin. Itu sebabnya, jika kita melihat rumah 

makan yang menghidangkan makanan-makan pedas, warna yang dominan adalah merah dan 

kuning, bukan? Sementara untuk minuman dingin, akan lebih banyak digambarkan dengan warna 

putih dan biru. 

 Penelitian tentang warna dan kaitannya dengan emosi, khususnya reaksi yang ditimbulkan 

warna pada fungsi kepribadian dan psikopatologi, juga dilakukan oleh Valdez dan Mehrabian 

(1994).Dalam paparannya yang mengutip hasil penelitian Wexner (1954) yang dikonfirmasi dalam 

penelitiannya juga, dinyatakan bahwa warna hitam diasosiasikan dengan reaksi yang kuat (powerful, 

strong, masterful), dan berkaitan dengan dominasi tinggi (high dominance). 

 Perihal pemilihan warna dan gaya busana yang unik ternyata banyak dilakukan oleh para 

entrepreneur sukses dunia. Bloem dalam artikelnya yang dimuat dalam laman inc. memaparkan 

apa yang pernah ditayangkan oleh HBO Documentaries pada tahun 2017, Defiant Ones, tentang 

pemilihan busana para entrepreneur sukses, di antaranya adalah Dr. Dre, Barack Obama, dan 

tentu saja, Steve Jobs. Dr. Dre selalu menggunakan sepatu yang sama setiap hari, yaitu Nike Air 

Force 1. Barack Obama hanya memakai jas warna kelabu atau biru, sementara Mark Zuckerberg, 

sang Pengembang Facebook, selalu mengenakan kaus kelabu Brunello Cucinelli, sedangkan Steve 

Jobs, memilih turtleneck hitam, celana jeans, dan sepatu olahraga merek New Balance. Bloem 

menjelaskan bahwa motivasi di balik pemilihan baju yang monoton tersebut, di antaranya: 

1. Menghemat waktu 

Bagi mereka yang selalu sibuk dan didera tekanan pekerjaan yang besar, memakai baju yang 

sama terus menerus akan mempermudah dan mempercepat waktu bersiap-siap. Daripada 
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menghabiskan waktu 5-10 menit di depan lemari untuk memilih baju, mereka akan dengan 

mudah memakai baju yang sama setiap saat. 

2. Menghemat brainpower. 

Bloem bahkan mengutip ucapan Obama saat dirinya diwawancarai oleh Vanity Fair, bahwa 

kita perlu untuk fokus dengan energi yang kita gunakan untuk mengambil keputusan, dengan 

cara merutinkan kegiatan diri. Kita tidak perlu terganggu dengan banyak urusan lain yang 

perlu diputuskan – seperti memilih baju - kalau kita sudah menjalani aktivitas yang sama terus 

menerus.  

3. Selalu merasa nyaman 

Dengan mengenakan baju dengan model, bahan, dan warna yang terasa paling pas dengan diri 

sendiri, maka kenyamanan akan selalu didapatkan. Bandingkan jika kita harus mencoba-coba 

gaya yang berlainan setiap saat; pikiran kita akan selalu dibayangi pertanyaan “Apa 

penampilan saya sudah oke?” Bloem menyatakan bahwa baju yang sama setiap saat akan 

menjadi automated confidence boost bagi diri sendiri.  

 

Ekspresi Vokal 

Menurut Bachorowski, wicara (speech) adalah sinyal akustik yang memberi informasi 

pribadi tentang seseorang. Ekspresi emosi melalui suara wicara dan kemampuan yang sesuai 

untuk merasakan emosi merupakan aspek-aspek fundamental dalam komunikasi manusia3. 

Seseorang umumnya berbicara keras saat merasa senang, berbicara dengan suara tinggi (high pitched 

voice) saat berbicara dengan orang yang disukai (secara seksual), bahkan berbicara dengan nada 

gemetar saat berbicara di depan umum atau di atas panggung. Pendengar biasanya akan bisa 

merasakan emosi dari orang tersebut; mengetahui bila orang tersebut merasa senang, sedih, takut, 

atau sedang grogi.  

 Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Dasgupta, yang meneliti tentang deteksi dan 

analisis emosi manusia melalui proses pola suara dan wicara. Menurutnya, berbeda dengan suara 

yang keras ataupun nada tinggi saat seseorang bersemangat, saat dalam kondisi kontemplatif, 

suara yang keluar biasanya akan lebih perlahan dan berjeda (2017, p. 2). Dengan mendeteksi 

emosi manusia melalui pola suara dan wicara ini, manfaat yang bisa didapatkan adalah perbaikan 

pada keterampilan bercakap-cakap dan melakukan presentasi, terutama bila komunikasi tatap 

muka sulit untuk dilakukan. 

                                                           
3  Bachorowski, J. (1999). Vocalexpression and perception of emotion. Journal of American Physchological 

Society, 8(2), 53-57. DOI: 10.1111/1467-8721.00013, p. 53. 
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 Selanjutnya, dalam kaitannya dengan perubahan pitch suara, penelitian yang dilakukan oleh 

Pisanski et al (2018) menunjukkan bahwa perempuan cenderung untuk menurunkan suaranya saat 

berkompetisi dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia melakukan 

perubahan-perubahan pada penampilan dirinya dalam presentasi dirinya. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretif, yang bersifat 

menafsirkanapa yang tersembunyi di balik yang tampak di depan publik, karena dalam paradigma 

interpretif dinyatakan bahwa apa yang tampak belum tentu adalah hal yang sebenarnya. Dalam 

penelitian ini penulis ingin memaparkan mengenai presentasi diri yang dilakukan oleh Elizabeth 

Holmes sebagai CEO Theranos secara lebih mendalam.Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dramaturgi dari Geoffman dan impression 

management dari Leary dan Kowalski. 

 Dalam penelitian ini, data yang terkumpul terbagi atas dua kategori, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer merupakan informasi utama yang diambil penulis dalam penelitian ini, yaitu film 

dokumenter “The Inventor: Out of Blood in Silicon Valley”, produksi HBO tahun 2018. 

2. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diambil penulis dari buku literatur, berbagai 

jurnal akademik, tayangan berita di beberapa laman berita bereputasi di Internet, juga 

dokumen pendukung lainnya, seperti dari konten video yang ditayangkan di YouTube, yang 

diproduksi oleh pembuat konten yang kompeten dan bereputasi. 

 Adapun prosedur pengumpulan data di dalam penelitian ini antara lain adalah melalui 

studi dokumentasi dan studi pustaka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Presentasi diri 

Merujuk pada penampilan Holmes di berbagai kesempatan yang terekam dalam film 

dokumenter maupun berbagai dokumentasi di laman YouTube, terlihat bahwa Holmes dalam 

presentasi diri menggunakan strategi: 

 

No Strategi 

presentasi diri 

Sifat yang 

dicari  

Risiko sifat 

negatif 

Emosi yang ingin 

dimunculkan 

Tindakan contoh 

  

1 Intimidation berbahaya Intelektual rasa takut Mengancam 

2 Self-promotion kompeten Defensive rasa hormat 

(kagum, segan) 

mengaku-aku, 

menunjukkan hasil 
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kerja 

3 Exemplification layak, 

berdedikasi  

Eksploitatif Meniru menyangkal, 

berlaku militant 

Bagan 4.1 Analisis strategi presentasi diri Holmes 

 

Kesan intimidatif terlihat terutama saat berhadapan dengan (calon) karyawan atau pihak-

pihak yang diwawancarai oleh Holmes, karena Holmes akan menatap tajam-tajam kepada orang 

tersebut (terlihat melotot atau membelalakkan mata) – hingga terkesan Holmes tidak pernah 

mengedipkan mata. Holmes sepertinya ingin menampilkan sifat berbahaya atau mengancam 

dalam dirinya, sehingga orang akan lebih berhati-hati saat berhadapan dengannya. Terbukti juga 

bahwa Holmes tidak akan segan-segan memutus kerjasama atau memecat orang yang dianggap 

tidak seiring dengan visi dan misinya.  

Saat tampil di depan umum, Holmes juga menampilkan self-promotion yang baik, dengan 

tujuan mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang kompeten di bidangnya, dan tidak segan 

untuk berdebat dan bersikap defensif. Kesan ini ditampilkan agar dirinya lebih dihormati oleh 

orang lain. Beberapa orang yang diwawancarai dalam film dokumenter menyatakan bahwa dirinya 

merasa kagum dan segan kepada Holmes, karena merasa Holmes sangat pintar dan “keren”. Saat 

presentasi, Holmes juga akan membeberkan data dan bukti-bukti bahwa kinerjanya sangat baik 

demi mendukung kesan yang positif. Itu juga sepertinya yang membuat para investor yakin dan 

bersedia menggelontorkan dana besar demi mendukung Theranos. 

Strategi berikutnya adalah exemplification, di mana Holmes tampak sangat berdedikasi 

terhadap pekerjaannya. Banyak pihak yang menyatakan bahwa setiap hari Holmes hanya istirahat 

selama 4 jam, menghabiskan waktu di kantor, di laboratorium, atau mengadakan pertemuan 

dengan orang-orang penting. Holmes diketahui hanya pulang sebentar untuk segera kembali lagi 

ke kantor. Kesan yang juga ingin dibangun oleh Holmes adalah bahwa dirinya layak untuk 

melakukan hal itu, karena dirinya mampu dan bersikap militan.Hingga pendakwaan sudah 

dijatuhkan kepada Holmes pun, dirinya tetap menyatakan kalau dirinya tidak bersalah dan tidak 

merasa sudah melakukan penipuan.  

Bila merujuk pada teori dramaturgi Goffman, penampilan seseorang dianggap sebagai 

sebuah “performance”, yang diartikan sebagai semua aktivitas seseorang yang dilakukan dalam 

sebuah periode, yang ditandai oleh penampilannya secara terus menerus di hadapan sekelompok 

penonton (observer) yang bisa memengaruhi penonton yang lain4. Holmes secara terus menerus 

tampil dengan gaya yang konsisten, sehingga memunculkan kesan tertentu di hadapan orang lain. 

                                                           
4 Geoffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life..., p. 13. 
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Penampilan ini disebut Goffman sebagai “front”.Yang termasuk personal front untuk Holmes adalah 

postur, pola wicara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh yang khas.Sedangkan yang termasuk social 

front-nya adalah tingkah laku dan penampilannya sehari-hari. 

Goffman kemudian juga secara analogi teatrikal menyebutkan bahwa panggung juga 

memiliki bagian belakang (back stage), di mana seseorang bisa melepaskan diri dari semua atribut 

yang dipakainya untuk menampilkan diri. Setelah “pertunjukan” usai, seseorang akan kembali ke 

belakang panggung dan merasa lepas dari semua beban yang disandangnya saat berada di atas 

panggung. Penelitian ini tidak membahas back stage dari Holmes, karena Holmes sangat tertutup 

dengan kehidupan pribadinya di luar Theranos.  

 

Turtleneck hitam dan suara palsu 

Heaney, dalam artikelnya mengutip pendapat Jillian O’Connor, asisten professor bidang 

psikologi di Concordia University, yang secara khusus mempelajari pengaruh suara seseorang 

terhadap persepsi orang lain. O’Connor menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang akan 

melakukan hal-hal yang mereka yakini dapat memberi manfaat besar, melebihi biaya yang harus 

dikeluarkan. Dia menyimpulkan bahwa Holmes mengubah suaranya dengan alasan-alasan 

tertentu, misalnya untuk mendapatkan efek yang diinginkan, yaitu membuat dirinya tampak 

seperti tokoh visioner Silicon Valley pendahulunya. Seluruh penampilan Holmes, yaitu manipulasi 

citra diri, berpakaian seperti Steve Jobs, dan mencoba berbicara dengan cara tertentu, merupakan 

strategi yang dilakukan Holmes untuk meyakinkan orang lain dan membuatnya lebih 

disukai.Holmes sengaja meniru Jobs agar diasosiasikan dengan Jobs, sehingga memberi manfaat 

kepada dirinya, yaitu memudahkannya menjual ide Theranos dengan kemasan teknologi tinggi 

yang mendukungnya.Publik yang mengasosiasikan dirinya dengan Jobs, dianggap akan lebih 

mudah dipengaruhi oleh Holmes, sehingga didukung kemampuan presentasi yang baik dan public 

relations yang piawai, Holmes akan dengan mudah meloloskan misinya, yaitu mendapat banyak 

sokongan dana dari para investor.  

Kebiasaan bergaya busana yang monotonus setiap saat, sebagaimana yang dilakukan oleh 

tokoh-tokoh revolusioner seperti Jobs, Zuckerberg, Obama, maupun Dr. Dre, agaknya 

memotivasi Holmes untuk melakukan hal yang serupa, dengan alasan seperti yang dibahas di 

bagian sebelumnya: menghemat waktu, menghemat brainpower, dan merasa lebih nyaman karena 

dirasa paling pas dengan dirinya. Karena itu, turtleneck hitam menjadi automatic confidence boost bagi 

Holmes. 

 

 



58 | R a h e e m a :  Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1 (2019) 

 

Gambar 4.1 Elizabeth Holmes dan Steve Jobs (diambil dari 

https://www.recode.net/2015/11/1/11620234/take-this-halloween-costume-quiz-steve-

jobs-or-theranos-ceo-elizabeth) 

Selanjutnya, warna hitam yang dipilih oleh Holmes juga mendukung apa yang sudah 

diteliti oleh Valdez dan Mehrabian, yang menyatakan bahwa warna hitam diasosiasikan dengan 

sesuatu yang kuat, masterful, dan berkuasa. Holmes memosisikan diri sebagai figur yang kuat dan 

memiliki dominasi tinggi.Hal ini juga dikonfirmasi dalam film dokumenternya, bahwa sebagian 

karyawan dan orang-orang yang berhubungan dengan Theranos merasa bahwa Holmes sangat 

dominan dalam menjalankan usahanya. 

Menyangkut penggunaan suara yang hingga kini masih kontroversial, O’Connor juga 

menyinggung bahwa banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan 

kerap menurunkan pitch suaranya dengan sengaja agar terlihat dominan di hadapan orang lain. 

Suara rendah dianggap cocok untuk orang-orang yang menduduki kekuasaan.Suara maskulin 

dianggap lebih cocok untuk memimpin, daripada suara yang feminin.Penggunaan suara rendah 

juga banyak digunakan oleh MC atau pembaca berita pada saat membawakan acara yang sifatnya 

formal, karena memberi kesan lebih serius, dan berwibawa. 

 

Female-masculinity 

 Pembahasan ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan pendekatan maskulin dan 

feminin. Holmes dalam gayanya sehari-hari di perusahaan, sebagai CEO, dirinya sangat 

https://www.recode.net/2015/11/1/11620234/take-this-halloween-costume-quiz-steve-jobs-or-theranos-ceo-elizabeth
https://www.recode.net/2015/11/1/11620234/take-this-halloween-costume-quiz-steve-jobs-or-theranos-ceo-elizabeth
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menunjukkan sisi female-masculine, atau gaya perempuan yang cenderung maskulin seperti laki-laki. 

Cara Holmes berpakaian, duduk, menyilangkan kaki, juga berjalan, di dalam film dokumenter ini 

sangat terlihat, termasuk juga dengan penggunaan suara bariton yang kontroversial 

tersebut.Agaknya, Holmes ingin membaur dalam industri teknologi di Silicon Valley yang sangat 

terkesan maskulin, dengan memosisikan diri sebagai seorang perempuan yang maskulin. 

 Merujuk pada paparan Milestone dan Meyer dalam “Gender & Popular Culture yang 

menyatakan bahwa laki-laki digambarkan sebagai pribadi yang kuat, aktif, berkuasa, otoritatif, 

keras, agresif, hebat, kompetitif, rasional, kurang sensitif dan lebih emosional5, maka ciri-ciri 

maskulin yang terwakili oleh Holmes adalah sebagai berikut: 

1. Kuat: Holmes adalah pribadi yang kuat, baik secara pemikiran maupun fisik. Disebutkan 

bahwa Holmes hanya tidur 4 jam sehari dan mencurahkan waktunya habis-habisan untuk 

kemajuan Theranos.  

2. Otoritatif: Holmes adalah CEO dari Theranos, perusahaan yang didirikannya pada saat 

berusia 19 tahun. 

3. Berkuasa: Karena menjadi seorang CEO, maka Holmes berkuasa penuh atas segala sesuatu 

yang dilakukan di dalam Theranos.  

4. Keras kepala: Holmes adalah pribadi yang keras kepala; ditunjukkan oleh hasil wawancara di 

dalam film dokumenternya bahwa dirinya jarang mau mendengarkan saran dan masukan dari 

pihak lain. Holmes akan memilih memutuskan sesuatu sesuai keinginannya sendiri atau 

memberhentikan orang yang berseberangan dengannya.  

5. Aktif: Holmes adalah pribadi yang aktif, baik di dalam perusahaan maupun tampil di berbagai 

acara di hadapan publik. Holmes cukup gencar dalam melakukan self-promotion sehingga 

pamornya semakin kuat.  

6. Berani: Holmes adalah pribadi yang berani mengambil keputusan besar, misalnya dengan 

memutuskan berhenti kuliah dari Standford University di tahun kedua, dan mendirikan 

Theranos. Holmes pun berani mengumpulkan investor bergengsi demi mendukung visi-

misinya, hingga berhasil mengumpulkan dana hingga milyaran dollar.  

7. Egois: Holmes dapat dikatakan egois karena lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, karena 

hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bisnis Theranos.  

8. Agresif: Holmes adalah pribadi yang agresif, melakukan promosi dan publikasi yang gencar.  

9. Hebat: Holmes adalah seorang perempuan yang hebat, yang yakin atas ambisinya 

menciptakan sebuah terobosan di bidang kesehatan dan teknologi, dan memulai bisnisnya di 

usia yang sangat muda, 19 tahun.  

                                                           
5 Milestone, K., Meyer, A. (2012).Gender and popular culture.Inggris: Cambridge.  Polity Press, p. 114. 
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10. Rasional: Karena memiliki latar belakang sebagai ilmuwan, maka Holmes adalah pribadi yang 

rasional, yang mendasarkan segala sesuatu dengan logika dan melalui perhitungan yang 

matang – terlepas dari produk Edisonnya yang akhirnya gagal. 

11. Kompetitif: Dengan berani mendirikan perusahaan di Silicon Valley, sebagai pusat bisnis 

teknologi terkini yang sangat kompetitif, Holmes berani ambil risiko dengan menceburkan 

diri di kompetisi ketat itu.  

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap Elizabeth Holmes melalui tayangan film 

dokumenter produksi HBO “The Inventor: Out of Blood in Silicon Valley” dan konten-konten 

pendukung lainnya, terlihat bahwa Elizabeth Holmes adalah sosok perempuan yang bergaya 

female-masculine. Karakter ini diperkuat dengan gaya berpakaiannya yang diposisikan serupa dengan 

tokoh revolusioner Steve Jobs, termasuk cara duduk, cara menyilangkan kaki, juga mengubah 

karakter suara menjadi bariton, sehingga makin mirip laki-laki. Holmes ingin memperkuat 

posisinya sebagai pimpinan perusahaan yang berkuasa, aktif, agresif, dominan, kompetitif, dan 

berani mengambil risiko. 

Gaya busana yang monoton dengan turtleneck hitam semakin memperkuat kemasan yang 

dirancang Holmes sebagai pengusaha teknologi di Silicon Valley yang visioner dan ambisius, 

sebagaimana yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal dari Silicon Valley seperti Jobs dan 

Mark Zuckerberg. 

 Holmes memiliki keterampilan presentasi diri yang baik serta memiliki rasa percaya diri 

yang kuat, sehingga apa yang disampaikannya sangat mengesankan dan mudah dipercaya oleh 

publik, termasuk karyawannya sendiri maupun para investor besar, yang bersedia 

menggelontorkan dana hingga milyaran dollar.  

Meskipun saat ini Theranos dianggap sebagai bisnis yang gagal dan Holmes didakwa 

dalam skandal Theranos dan sedang menjalani serangkaian penyelidikan, namun karakternya yang 

unik membuat dirinya semakin dikenal publik dan menjadi karakter yang fenomenal di industri 

kesehatan dan teknologi. 
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