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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. Media Sosial Instagram 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling sering 

digunakan saat ini. Instagram adalah aplikasi yang digunakan untuk 

membuat atau membagi konten melalui foto atau video. Para pengguna 

dapat menggunakan instagram untuk memotret foto dan memberikan efek 

pada foto agar terlihat lebih menarik. Dalam aplikasi instagram para 

pengguna dapat melihat unggahan dari pengikut di instagram, memberikan 

komentar dan like dalam sebuah unggahan. 

1. Sejarah Instagram 

Instagram berawal dari perusahaan teknologi Burbn.inc yang 

berfokus pada aplikasi telepon genggam yang berdiri pada tahun 2010. 

Kedua CEO dalam perusahaan tersebut yaitu Kevin Systrom dan Mike 

Krieger mencoba untuk membuat sebuah aplikasi berbasis HTML5. 

Setelah satu minggu mereka membuat versi pertama dari aplikasi 

Burbn ternyata aplikasi tersebut masih belum sempurna dan terlalu 

banyak fitur-fitur yang digunakan. Kedua CEO tersebut mencoba 

untuk memperbaikinya namun akhirnya mereka hanya memfokuskan 

pada bagian foto, komentar dan kemampuan untuk menyukai foto 

yang menjadi cikal bakal aplikasi instagram saat ini. 

Kata “insta” dalam instagram berasal dari kata “instan” yang 

diambil dari foto polaroid yang dapat mengambil gambar secara instan 

(langsung jadi). Dalam penerapannya pun logo instagram seperti 

kamera polaroid. Sedangkan kata “gram” berasal dari kata “telegram” 

yang berfungsi untuk mengirimkan informasi secara cepat. 

Pada tahun 2012 tepatnya 9 April instagram diambil alih oleh 

Facebook dengan nilai $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Logo 

instagram yang saat ini digunakan mulai diperbarui pada tanggal 11 

Mei 2016 dengan bentuk yang menyerupai logo sebelumnya yaitu 
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kamera polaroid. Logo baru instagram saat ini yaitu kamera polaroid 

sederhana dengan warna pelangi gradien. 

 

2. Fitur-fitur Instagram 

Instagram menjadi salah satu media sosial yang semakin populer. 

Instagram semakin mengembangkan fitur-fitur dalam 

aplikasinyauntuk lebih memudahkan para penggunanya. Setiap 

tahunnya instagram selalu mengenalkan fitur-fitur terbarunya. Berikut 

adalah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi instagram: 

a. Pengikut (Follower) 

Menjalin komunikasi dalam instagram yaitu dengan mengikuti 

atau mem-follow pengguna lain. Para pengguna dapat 

mengomentari foto-foto dan memberikan tanda suka pada 

posting yang diunggah oleh pengguna lain. Untuk mencari 

teman dapat juga dengan menghubungkan dengan media sosial 

lain seperti facebook dan twitter. 

b. Mengunggah foto (Upload) 

Fungsi utama instagram adalah untuk mengunggah foto dan 

video. Foto yang diunggah dapat dengan meggunakan kamera 

dari aplikasi instagram itu sendiri ataupun dengan mengambil 

dari device telepon genggam. Instagram memberikan fitur 

untuk mengunggah foto secara bersama-sama. Foto yang 

diunggah dalam sekali unggah tidak hanya satu namun dapat 

sampai sepuluh foto atau video. Berikut fitur-fitur yang 

digunakan untuk mengunggah foto dalam instagram, 

- Kamera 

Instagram memiliki fitur kamera tersendiri. Kamera 

tersebut digunakan oleh pengguna agar dapat langsung 

menggunakan kamera untuk mengunggah sebuah foto atau 

video.  

- Efek foto 
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Instagram memiliki fitur efek foto yang digunakan untuk 

menyunting foto yang akan diunggah. Fitur efek ini dapat 

memberikan warna ataupun fokus yang diinginkan oleh 

pengguna. 

- Judul foto (caption) 

Judul foto ini diberikan pada waktu akan mengunggah 

sebuah foto atau video. Agar lebih menarik, judul foto 

diberikan sesuai dengan pemikiran penggunanya.  

- Arroba 

Seperti dalam Twitter dan Fcebook, dalam instagram para 

pengguna juga dapat menyinggung pengguna lain dengan 

menggunakan tanda arroba (@).  

- Label foto (Hashtag) 

Foto yang diunggah dapat memencantumkan label yang 

sesuai. Label dalam instagram digunakan pengguna untuk 

memudahkan dalam mencari dengan “kata kunci”. Dengan 

menggunakan sebuah label maka foto akan lebih mudah 

untuk dicari. Dengan label foto ini juga memudahkan 

pengguna untuk saling berinteraksi dengan menggunakan 

kata kuci. 

- Geotagging 

Geotagging ini dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi 

dari foto atau video yang diunggah. Geotagging ini juga 

dapat disambungkan dengan google map yang akan lebih 

mudah untuk mendeteksi lokasi. 

c. Tanda Suka 

Seperti halnya di Facebook, dalam instragram juga terdapat 

tanda suka yang digambarkan dalam ikon berbentuk hati. 

Tanda suka ini memiliki fungsi yang sama dengan facebook 

yaitu sebagai penanda bahwa pengguna lain menyukai foto 

yang telah diunggah.   

d. Komentar 
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Tak jauh berbeda dengan facebook. Di instagram juga memiliki 

fitur komentar untuk memudahkan pengguna selain 

berkomunikasi. Para pengguna lain dapat memberikan 

komentar dalam foto atau video yang sudah diunggah. 

e. Jelajah (explore) 

Fitur ini merupakan tempat yang berisi kumpulan foto dan 

video yang sedang populer. Dalam fitur ini banyak berisikan 

konten-konten yang mungkin dapat disukai oleh penggunanya. 

Fitur ini juga dapat memudahkan para penggunanya untuk 

mencari pengguna lain, foto, maupun video. 

f. Instagram Stories 

Instagram stories yaitu fitur untuk mengunggah foto, video 

ataupun tulisan yang hanya akan tampil dalam kurun waktu 24 

jam. Pengguna juga dapat melakukan tampilan live yang dapat 

dilihat secara langsung oleh pengguna lain. 

g. Instagram Direct 

Instagram direct ini berfungsi untuk komunikasi antar 

pengguna secara privat. Fitur ini digunakan untuk saling 

berkirim pesan secara privat tanpa diketahui oleh pengguna 

lain.  

 

4.2. Profil Malang Strudel 

Malang Strudel merupakan makanan oleh-oleh khas terbaru dari kota 

Malang. Malang Strudel dibuka sejak 24 Desember 2014. Kue Malang 

Strudel sendiri terinspirasi kue strudel yang populer pada zaman Hasburg 

Emphire (1278-1780) di Austria. Strudel merupakan kue berlapis terbuat 

dari pastry dengan isian dari berbagai buah-buahan. Strudel awalnya dikenal 

dengan nama Backlava yang diperkirakan ditemukan oleh bangsa Yunani 

dan Turki. Makanan ini merupakan makanan favorit rakyat Austria, Jerman, 

dan negara Eropa lainnya. Di Eropa sendiri, banyak strudel yang berisi buah 

apel dan menjadi favorit rakyat disana. 
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Teuku Wisnu yang merupakan pendiri dari Malang Strudel terinspirasi 

untuk membuat oleh-oleh dari strudel tersebut. Kemudian Teuku Wisnu 

datang ke Malang dan berpikir membuat strudel khas Malang untuk 

dijadikan sebagai oleh-oleh khas Malang dengan menggunakan apel Malang 

karena kota Malang merupakan penghasil apel berkualitas. Strudel dari 

Austria tersebut dimodifikasi oleh chef profesional agar sesuai dengan cita 

rasa masyarakat lokal.  

Malang Strudel yang merupakan oleh-oleh khas baru ini mengenalkan 

produk-produknya tidak hanya secara offline tetapi juga online dengan 

menggunakan berbagai media sosial seperti facebook (Malang Strudel), 

instagram (@strudelmalang), twitter (@strudelmalang), dan youtube 

(Malang Strudel). Malang Strudel juga menawarkan kerjasama produk dan 

sponsorship dengan usaha-usaha yang ada di Malang. Malang Strudel juga 

bekerjasama dengan salah satu komunitas di Malang yaitu Amazing Malang 

untuk sama-sama mengeksplore keindahan kota Malang Raya yang jarang 

diketahui publik namun menyimpan keindahan yang luar biasa. 

Malang Strudel menjual produk-produknya dengan membuka gerai 

pertamanya yang berada di Jalan Ardimulyo No 14 Singosari, Malang, dan 

membuka beberapa cabang di berbagai titik sudut di kota Malang. Malang 

Strudel hanya dapat dibeli di kota Malang agar kue ini bisa menjadi oleh-

oleh khas Malang yang tidak dijual di kota lainnya.  

 

4.2.1. Lokasi Outlet Malang Strudel 

Malang Strudel saat ini memiliki delapan outlet resmi yang 

tersebar di berbagai daerah kota Malang, yaitu sebagai berikut: 

1. Malang Strudel Singosari yang berada di Jalan Ardimulyo No. 

14 Singosari 

2. Malang Strudel Sukarno Hatta 1 berada di Jalan Sukarno Hatta 

2 kav 6 Malang 

3. Malang Strudel Lavalette berada di Ruko Istana W.R. 

Supratman C3/24 
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4. Malang Strudel Batu berada di Jalan Diponegoro No 171C 

Batu 

5. Malang Strudel Semeru berada di Jalan Semeru No 47 Malang 

6. Malang Strudel Sukarno Hatta 2 berada di Jalan Sukarno Hatta 

Kav. D 408 

7. Malng Strudel Kebon Agung berada di Jalan Raya 

Kebonagung No. Kav. 2E, Kebonagung, Pakisaji, Malang 

8. Malang Strudel Karanglo berada di Jalan Perusahaan 

Pergudangan KLBIZHUB A2-1 RT. 03 RW.04 Desa 

Banjararum Kec. Singosari Kabupaten Malang 

 

4.2.2. Produk Malang Strudel 

Malang Strudel telah memodifikasi strudel asli dari Austria 

menjadi berbagai macam rasa olahan. Berbagai macam produk 

Malang Strudel memiliki banyak variasi rasa yang telah disesuaikan 

dengan cita rasa masyarakat lokal. Berikut merupakan produk-

produk dari Malang Strudel: 

1. Strudel O Choco Cheese 

2. Strudel O Apple Almond 

3. Strudel O Mango 

4. Malang Strudel Peach Cheese 

5. Malang Strudel Premium 

6. Malang Strudel Premium Durian 

7. Malang Strudel Premium Green Tea 

8. Malang Strudel Apel 

9. Malang Strudel Strawberry 

10. Malang Strudel Premium Merah Putih  

11. Malang Strudel Premium Mango 

12. Malang Strudel Premium Red Velvet 

13. Malang Strudel Pineapple 

14. Malang Strudel Mixfruit 

15. Malang Strudel Choco Peanut 
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16. Malang Strudel Mangga 

17. Malang Strudel Orange 

18. Malang Strudel Taro 

19. Malang Strudel Cheese 

20. Malang Strudel Kurma 

21. Malang Strudel Nangka 

22. Malang Strudel Corn Cheese 

 

4.3. Profil Amazing Malang 

Amazing Malang merupakan sebuah komunitas di Malang yang 

didirikan pada tahun 2016. Komunitas ini didirikan karena terinspirasi dari 

beberapa arek Malang yang melihat Malang memiliki potensi yang masih 

terpendam dan Malang merupakan daerah yang patut untuk dibanggakan. 

Komunitas ini diprakarsai oleh orang Malang, Donny Kris Puriyono yang 

bekerja dalam bidang IT. Donny merupakan pendiri perusahaan IT yang 

bernama Winner Tech. Tidak hanya itu, Donny juga memiliki perusahaan 

yang didirikan bersama Teuku Wisnu yaitu Malang Strudel. 

Komunitas Amazing Malang ingin menggali keindahan alam, kuliner, 

sejarah, maupun sumber daya manusia yang ada di Malang. Amazing 

Malang bertujuan untuk mengenalkan kekayaan yang dimiliki Kota Malang 

seperti kuliner, puluhan tempat wisata dan lainnya ke khalayak luas 

khususnya warga Malang agar warga Malang dapat mengetahuinya dan 

bangga menjadi Arek Malang. Amazing Malang akan menyediakan 

berbagai informasi lengkap mengenai Kota Malang. Informasi yang 

diberikan oleh Amazing Malang meliputi informasi berbagai macam wisata 

seru dan menarik, informasi dan petunjuk mengenai tempat kuliner terkenal 

dan berbagai macam kuliner lezat, informasi mengenai tempat penginapan 

murah dengan kualitas bintang lima di sekitar kota Malang, informasi biaya 

travelling, dan rental mobil atau motor. Untuk memberikan informasi-

informasi tersebut Amazing Malang menggunakan beberapa media sosial 

seperti instagram (@amazingmalang), facebook (Amazing Malang), dan 

Youtube (Amazing Malang). 
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4.3.1. Akun Instagram Amazing Malang 

Komunitas Amazing Malang selain mengenalkan berbagai 

tempat wisata, kuliner, dan penginapan, Amazing Malang juga 

membantu mempromosikan tempat-tempat dan usaha-usaha warga 

Malang. Usaha-usaha tersebut dapat berupa usaha dibidang kuliner, 

jasa travel, penginapan ataupun jenis usaha lain.  

Amazing Malang memberikan banyak informasi-informasi 

menarik mengenai tempat-tempat wisata, sejarah, kuliner, ataupun 

hal lain mengenai kota Malang. Informasi-informasi tersebut 

disebarkan melalui video-video ataupun unggahan menggunakan 

website dan media sosial seperti Youtube, Facebook, dan Instagram. 

Disini peneliti akan meneliti bagaimana penerimaan pembaca 

tentang pesan Malang Strudel sebagai oleh-oleh khas Malang dalam 

sebuah unggahan Amazing Malang berikut ini,  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Malang 

Gambar 4.2 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Buah Apel 
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Gambar 4.3 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Keripik Tempe 

Gambar 4.4 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Keripik Buah 

Gambar 4.5 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Keramik Dinoyo 
Gambar 4.6 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Kaos Arema 
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Seperti yang telah banyak diketahui bahwa Malang Strudel dan 

Amazing Malang telah bekerja sama untuk saling mempromosikan. 

Gambar 4.7 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Malang Strudel 

Gambar 4.8 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Lapis Malang 

Gambar 4.9 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Topeng Malangan 

Gambar 4.10 Unggahan Amazing 

Malang Oleh-oleh Tenun Malang 
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Dalam unggahan tersebut Amazing Malang menuliskan sebuah 

konten yang berisi mengenai sembilan oleh-oleh Malang dan 

beberapa diantaranya yaitu oleh-oleh yang telah banyak dikenal dan 

sudah lama diketahui oleh warga Malang. 

Dalam unggahan tersebut muncul adanya pro kontra dalam 

kolom komentar yang dikemukakan oleh follower akun instagram 

Amazing Malang, maka peneliti akan meneliti bagaimana 

penerimaan pembaca tentang pesan Malang Strudel yang menjadi 

oleh-oleh “khas” di Kota Malang dalam media sosial instagram 

Amazing Malang tersebut. 


