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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Pengertian Instagram 

Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan 

berbagi foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari 

keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti 

kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". 

Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di 

dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang 

cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama 

halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan 

jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima 

dengan cepat. Oleh karena itulah Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan 

telegram. 

Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan 

video ke dalam feed yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tag 

dan informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan 

pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna 

lain berdasarkan tag dan lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna 

dapat menyukai foto serta mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten 

mereka masuk kepada beranda. 

Melalui Instagram pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek 

kemudian  membagikannya kepada pengguna lain. Pada gambar yang diunggah, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Lakuran
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pengguna dapat menambahkan tag kepada orang tertentu dan penentuan lokasi. 

Pengguna juga dapat mengatur akun mereka sebagai "pribadi", sehingga 

mengharuskan mereka menyetujui setiap permintaan pengikut baru. Pengguna 

dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke situs jejaring sosial lain, 

memungkinkan mereka untuk berbagi foto yang diunggah ke situs-situs tersebut. 

Setelah diluncurkan pada tahun 2010, Instagram dengan cepat mendapatkan 

popularitas, dengan satu juta pengguna terdaftar dalam dua bulan, 10 juta dalam 

setahun dan akhirnya 800 juta pada September 2017. Pada April 2012, Facebook 

memperoleh keuntungan sekitar US 1 miliar dolar Hingga Oktober 2015, lebih dari 

40 miliar foto telah diunggah ke layanan. Instagram dapat digunakan pada 

smartphone, iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 

3.1.2 atau yang terbaru dan telepon kamera Android apapun dengan sistem operasi 

2.2 (Froyo) atau yang terbaru. Aplikasi ini tersebar melalui  Apple App 

Store dan Google Play. 

a. Sejarah Instagram 

Instagram adalah layanan jejaring sosial foto dan video-sharing dibuat oleh 

Kevin Systrom dan Mike. Instagram diluncurkan secara resmi pada Oktober tahun 

2010 yang awalnya secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi pengguna ponsel 

berbasis iOS. Kemudian pada April tahun 2012, barulah Instagram dirilis bagi 

pengguna ponsel berbasis Android dan diikuti oleh situs web pada November tahun 

2012, lalu aplikasi untuk perangkat handphone Windows 10 Mobile pada April 

2016. 

Instagram memulai pengembangan di San Francisco, ketika Kevin Systrom dan 

Mike Krieger memilih untuk memfokuskan proyek check-in HTML5 dengan multi-
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fitur pada fotografi seluler. Kevin Systrom dan Mike Krieger tidak menyangka pada 

saat itu Instagram akan sangat digemari dan dikenal sebagai album foto online. 

Meskipun pada saat pertama pembuatannya Instagram belum tersedia untuk umum, 

Systrom dan Krieger mulai menguji gagasan mereka dengan beberapa jepretan 

eksperimental. Berikut inilah unggahan pertama Instagram: 

1. Mike Krieger (@mikeyk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kevin Systrom (@kevin) 
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Maka disimpulkan unggahan di hari pertama Instagram menyentuh sebagian 

besar komponen yang saat ini merupakan tren dibagikan pada Instagram yaitu foto 

makanan, foto hewan, gambar berseni dan tentu saja banyak dokumentasi tentang 

kehidupan sehari-hari atau acara besar. Namun dalam hal kualitas foto,  pendiri 

memiliki jalan panjang sebelum mencapai tingkat kepekaan saat ini saat 

menyangkut komposisi, presisi dan pengeditan. Perubahan besar dialami oleh 

Instagram setelah diakuisisi oleh perusahaan jejaring sosial Facebook. Inc, pada 

tanggal 9 April 2012. Berkembangnya fitur-fitur yang menunjang Instagram 

sebagai sosial media saat ini. Termasuk pada fitur Insta-story atau Instagram 

stories. 

4.3 Logo dan Simbol-simbol Instagram 

Nama Instagram yang berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi 

ini yaitu dapat menampilkan foto-foto secara instan dan mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat terhitung sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan 

logo. Pendiri Instagram Kevin Systrom yang merupakan Chief Executive Officer 

(CEO) Instagram adalah orang pertama yang mendesain logo Instagram yang 

sangat mirip dengan sebuah produk kamera instan asli yakni polaroid OneStep. 

Pada awal pembuatan logo, desainer sekaligus pembuat Instagram tidak terlalu 

memperhatikan dan menganggap penting logo tersebut. Ketika aplikasi tersebut 

diluncurkan, karena desain logo Instagram sangat mirip dengan kamera asli yang 

memiliki merek dagang maka Systrom ingin logo Instagram diubah menjadi lebih 

unik dan ia mengajukan ide kepada Cole Rise yang merupakan desainer dan 

fotografer professional.  
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Ide awal pembuatan logo Instagram yaitu logo yang berbasis kamera merek Bell 

& Howel, yaitu kamera keluaran tahun 1940an. Rise mengajukan desain untuk logo 

Instagram yang memiliki cita rasa Instagram, unik dan menarik. Versi akhir dari 

logo buatan rise hadir dalam bentuk Instagram 2.0 pada tahun 2011 

(https://www.liputan6.com/tekno/read/2504962/kisah-inspiratif-perjalanan-logo-

instagram). Berikut adalah perubahan logo buatan Systrom dan Cole Rise tersebut: 

1. Logo lama Instagram Systrom 2. Logo Instagram Desain Cole Rise  

 

 

 

 

Namun perubahan kembali dilakukan Instagram pada tahun ke 5 kini logo 

tersebut telah diubah menjadi rancangan baru yang flat, dengan outline putih dan 

latar belakang gradasi yang memadukan warna ungu, pink, jingga dan ungu. 

Dikutip dari halaman kompas.com kepala bagian desain Instagram yang baru yaitu 

Ian Spalter, menuturkan bahwa logo baru itu dimaksudkan supaya aplikasinya 

tampil lebih modern dan relevan di era seperti sekarang ketika kebanyakan 

pengguna menjepret foto dengan smartphone. Ian juga menjelaskan bahwa logo 

lama kurang merefleksikan brand atau komunitas, sedangkan logo baru akan 

membawa kesan yang lebih berwarna, dinamis, dan memberikan efek yang baik 

bagi para penggunanya. 

(https://tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.di.Balik.Logo.Baru.

Instagram). Berikut logo Instagram baru, yang digunakan sampai kini:  

3. Logo Instagram yang di desain oleh Ian Spalter 

https://tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.di.Balik.Logo.Baru.Instagram
https://tekno.kompas.com/read/2016/05/12/15400017/Cerita.di.Balik.Logo.Baru.Instagram
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Instagram seakan hendak menunjukkan produknya memiliki tampilan lebih 

modern dan relevan dengan zaman sehingga sejumlah aplikasi yang dirilis oleh 

Instagram seperti boomerang, layout dan juga hyperlapse juga mengalami 

perubahan desain logo. Dimana ketiga logo turut mengandung skema warna ungu, 

jingga dan merah muda 

(https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160512175043-185-130324/kisah-

di-balik-perubahan-logo-ikonik-instagram). Berikut adalah perubahan logo 

tersebut: 

 

 

1. Aplikasi layout, boomerang dan hyperlapse dengan logo lama 

 

 

 

2. Aplikasi layout, boomerang dan hyperlapse dengan logo baru 
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4.4 Fitur dalam Instagram 

a. Explore 

Pada Juni 2012, Instagram memperkenalkan explore atau jelajahi, yang 

menampilkan foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat dan sejenis 

dengan pencarian yang sering dilakukan pengguna. Tab ini diperbarui pada Juni 

2015 untuk menampilkan tag dan tempat yang sedang tren, konten yang 

dikurasi, dan kemampuan untuk mencari lokasi. Pada saat ini, menu explore 

diikuti penambahan sesuai dengan munculnya fitur baru dalam Instagram 

seperti Instagram live dan Instagram stories. 

b. Video 

Awalnya Instagram merupakan layanan berbagi foto murni. Instagram 

memasukkan video sharing 15 detik pada Juni 2013. Penambahan itu dilihat 

oleh beberapa orang di media teknologi sebagai upaya Facebook untuk bersaing 

dengan aplikasi berbagi video yang populer saat itu. Pada bulan Agustus 2015, 

Instagram menambahkan dukungan untuk video layar lebar. Pada Maret 2016, 

Instagram meningkatkan batas video 15 detik menjadi 60 detik.  

c. Instagram Direct 

Instagram direct merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna 

berinteraksi melalui pesan pribadi. Pengguna yang mengikuti satu sama lain 

dapat mengirim pesan pribadi dengan foto dan video. Penggunaan Instagram 

direct dapat mengirim foto ke maksimum kepada 15 orang. Fitur ini resmi 

diluncurkan dalam aplikasi Instagram pada tahun 2013 dan mengalami 

pembaruan pada tahun 2015.  
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d. IG TV 

IGTV merupakan fitur paling terbaru yang dikeluarkan oleh Instagram. 

IGTV adalah video vertikal yang tersedia dalam aplikasi dan situs web 

Instagram. Penggunaan IGTV memungkinkan bagi pengguna untuk 

mengunggah hingga 10 menit video dengan ukuran file hingga 650 MB, dengan 

pengguna terverifikasi dan populer diizinkan untuk mengunggah video 

berdurasi hingga 60 menit dengan ukuran file hingga 5,4 GB. 

e. Instagram Stories 

Pada bulan Agustus 2016, Instagram meluncurkan Instagram Stories. 

Instagram stories merupakan sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk 

mengambil foto, menambahkan efek serta lapisan dan menambahkannya ke 

feed Instagram stories mereka. Gambar yang diunggah ke cerita pengguna 

memiliki masa kedaluwarsa setelah 24 jam. Ketika Instagram stories 

diluncurkan banyak yang melihatnya sebagai tiruan Snapchat. Hal ini 

dikarenakan selain membagikan foto dan video yang hilang setelah 24 jam, 

Instagram stories memungkinkan pengguna menambahkan filter seperti 

Snapchat yang menambahkan hal-hal seperti mahkota bunga dan telinga 

kelinci. Namun, tidak butuh waktu lama dalam delapan bulan, Instagram stories 

mampu melampaui jumlah pengguna aktif harian Snapchat 

(https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-stories-

users/index.html). 

4.5 Fungsi Instagram Stories 

Penggunaan Instagram stories sangat sederhana untuk dapat mengekspresikan 

diri dan terhubung dengan orang lain terutama digunakan sebagai bisnis. Selain 

https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-stories-users/index.html
https://money.cnn.com/2018/06/28/technology/instagram-stories-users/index.html
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dilengkapi fitur Instagram Stories yang menyenangkan karena dilengkapi dengan 

penunjang foto, video, teks dan filter-filter lucu. Penggunaan Instagram stories 

memiliki manfaat besar bagi penggunanya. Instagram stories saat ini merupakan 

platform yang paling cepat berkembang karena pada setiap harinya dan lebih dari 

200 juta orang menggunakan Instagram stories. Selain itu Instagram stories masuk 

dalam “discovareble” memungkinkan orang lain dapat melihat unggahan pengguna 

meskipun tidak saling mengikuti, hal tersebut merupakan kesempatan besar untuk 

menciptakan penggemar atau viewers aktif pada unggahan-unggahan lainnya. 

Sebagai pengguna yang sedang melakukan branding, Instagram stories 

dapat dijadikan alat untuk dapat menunjang tujuan. Stories adalah komponen 

penting dari penggunaan Instagram. Instagram stories adalah cara lain untuk 

terhubung dengan audien target dan fakta bahwa itu muncul di bagian atas bilah 

pencarian dan mengambil layar penuh pengguna (dan perhatian penuh) 

menghilangkan semua gangguan visual lainnya dari lapangan.  


