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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Masyarakat saat ini sudah tidak asing dengan kegiatan mobile 

photography. Adanya perkembangan teknologi saat ini, fotografi tidak lagi harus 

menggunakan kamera biasa atau kamera digital. Marakanya produksi kamera 

yang terintegrasi dengan telepon seluler mempermudah kegiatan fotografi. 

Perkembangan jaman ini akhirnya memunculkan trend mobile photography. 

Banyak dari anak muda jaman sekarang yang cukup menggunakan kamera ponsel 

untuk mendokumentasikan suatu momen maupun kegiatan tertentu. 

 Seiring dengan berkembangnya trend mobile photography tersebut, 

muncul juga komunitas khusus penggemar fotografi ponsel. Salah satunya adalah 

Indonesia Lumia Photography. Indonesia Lumia Photography adalah komunitas 

khusus untuk penggemar mobile photography yang dikhususkan untuk pengguna 

smartphone jenis Lumia yang merupakan produk dari Nokia dan Microsoft.  

Komunitas ILP berdiri pada tanggal 21 Juni pada tahun 2013 tepatnya 

berdiri di Bandung. Pendiri ILP bernama Maulana Syaeful yang merupakan 

pemuda asal Bandung sendiri. Saat itu ILP hanya beranggotakan dua puluh orang 

saja dan kemudian diputuskan untuk membentuk group ILP yang ada di situs 

media sosial yakni facebook. ILP sendiri mengalami peningkatan peminat 

khususnya peminat mobile photography  untuk smartphone lumia walaupun 

smartphone yang dikhususkan bukanlah smartphone yang sedang trend saat ini. 



2 

 

Karena ILP sendiri menggandeng Nokia sebagai support-nya, akhirnya peminat 

yang tertarik dengan ILP cukup banyak selama dua tahun terakhir. 

Berikut adalah data peningkatan jumlah peminat mobile smartphone yang 

tergabung dalam komunitas Indonesia Lumia Photography berdasarkan tanggal 

(20 – 06 – 2015) : 

Media Sosial yang Digunakan 
Jumlah Anggota Terakhir 

(20 – 06 – 2015) 

Facebook (Grup) 280 orang 

Instagram 70 orang 

 

ILP sendiri tidak hanya bergerak di dunia maya namun juga memiliki 

cabang Regional untuk kegiatan yang ada di luar dunia maya. Saat ini ILP baru 

memiliki cabang komunitas yang terbagi di delapan Regional se-Indonesia. 

Cabang dari ILP yang terbaru adalah Regional Bali, sedangkan untuk yang 

lainnya sudah ada di Jabodetabek, Jogjakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, 

Serang, dan Jogjakarta.  

 Dari data di atas, maka perkembangan hobi terhadap mobile photography 

cukup tinggi, terutama untuk smartphone jenis Lumia. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh adanya grup facebook komunitas ILP yang dapat merangsang orang lain 

dengan menimbulkan rasa penasaran sehingga tertarik pada hobi mobile 

photography. Dari rangsangan tersebut maka orang lain yang notabenenya adalah 

non-anggota akan membeli smartphone jenis Lumia untuk ponsel kedua atau 

bahkan mengganti smartphone lama mereka dengan Lumia. 

 Perlu diketahui bahwa peminat yang ingin bergabung dengan ILP sebagian 

besar memiliki hobi yang sama yakni mobile photography terutama pada 
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smartphone Lumia. Hal ini dikarenakan smartphone Lumia memiliki keunggulan 

tersendiri terutama dalam hal kamera yang kualitasnya bisa di atas rata – rata 

kamera ponsel biasa. Sehingga sangat tinggi peluang bagi komunitas ILP 

memiliki peminat yang orientasinya adalah kamera ponsel dengan kualitas yang 

mumpuni. 

 Penelitian ini akan dilakukan pada konsumen sekaligus penggemar mobile 

photography khususnya untuk smartphone jenis Lumia yang tergabung dalam 

komunitas Indonesia Lumia. Dipilihnya anggota komunitas ini sebagai responden 

karena peneliti berharap pengguna smartphone jenis Lumia akan lebih sesuai 

dengan image dunia mobile photography yang berkualitas. Penggemar mobile 

photography yang juga menjadi anggota komunitas fotografi terutama fotografi 

non-kamera biasa akan memiliki pandangan yang lebih peka terhadap brand 

smartphone yang mereka gunakan. Bisa dipastikan mereka memiliki alasan 

tersendiri mengapa memilih smartphone jenis Lumia, dan memiliki pandangan 

mengenai keunggulan smartphone tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh media 

sosial dalam hal ini yakni grup facebook dari komunitas Indonesia Lumia 

Photography terhadap tingkat minat mobile photography. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya dalam penelitian ini yaitu : adakah pengaruh media sosial di  

grup Facebook dan Instagram Indonesia Lumia Photography atau ILP terhadap 

tingkat partisipasi dalam aktivitas mobile photography?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari di grup ILP terhadap tingkat partisipasi media sosial facebook dan 

instagram yang penelitiannya dilakukan kepada penggemar mobile photography.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan wawasan untuk para mahasiswa maupun masyarakat umum tentang 

pengaruh media sosial oleh sebuah komunitas dan menjelaskan seberapa besar 

pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi dalam aktivitas mboile photography. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan data 

mengenai komunikasi persuasif komunitas komunitas. Sehingga bisa menjadi 

masukan bagi komunitas terkait untuk mengevaluasi hasil pengaruh grup 

facebook dan instagram ILP selama ini apakah berpengaruh terhadap khalayak 

terutama penggemar mobile photography. 

  

 

 

 

 

 

 




