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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, Semakin terasa saat 

kemunculan internet dapat diakses melalui telepon cerdas (smartphone) di 

beberapa tahun terakhir. Karena fitur-fitur yang memudahkan setiap orang untuk 

mengakses internet secara mobile dimana dan kapan saja, tanpa harus membawa 

laptop. Serta diperkuat dengan kemunculan aplikasi media sosial yang beraneka 

ragam, seperti facebook, twitter, Instagram, path, line, whats app, Blackberry 

Massenger, dan lain-lain. Apalagi sekarang harga smartphone yang relatif 

terjangkau sehingga menyebabkan maraknya penggunaan media sosial internet 

dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal inilah yang membuat 

perubahan pada proses komunikasi konvensional menjadi proses komunikasi 

moderen atau serba digital, yang tentunya lebih mudah dan praktis karena tidak 

ada batasan ruang dan waktu\ 

 Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia mengalami 

peningkatan yang siginifikan. Menurut data yang dikeluarkan We Are sosial, 

sebuah agensi marketing sosial di Singapura, penggunaan media sosial mengalami 

peningkatan sekitar 40 % dibandingkan dengan tahun 2016. 
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 Gambar 1.1. Pertumbuhan Digital Tahun 2017 

   Sumber: wearesosial.sg 

“Pada tanggal 26 Januari 2017, perusahaan riset We Are Sosial 

kembali mengumumkan laporan terbaru mereka terkait 

perkembangan penggunaan internet di seluruh dunia. Hasilnya, 

mereka menyebut Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan 

jumlah pengguna internet terbesar di dunia.Hanya mempunyai 

sekitar 88,1 juta pengguna internet pada awal tahun 2016, jumlah 

pengguna internet di tanah air telah naik sebesar 51 persen ke angka 

132,7 juta pengguna pada awal 2017 ini. Namun dari sisi perangkat 

yang digunakan untuk mengakses internet, tidak ada perubahan yang 

berarti. Sebanyak 69 persen masyarakat Indonesia masih mengakses 

internet melalui perangkat mobile, dan sisanya melalui desktop dan 

tablet (Pratama, 2017)”. 

Seperti fungsinya, Media saat ini membuat kita dapat bertukar informasi 

dengan semua orang yang merupakan sesama pengguna media tersebut. Tetapi 

pada perkembangannya media sosial bukan hanya digunakan untuk kebutuhan 

pribadi saja, kini media sosial diperluas kegunaannya untuk aspek-aspek yang 

lain, salah satunya adalah aspek bisnis khususnya promosi. Salah satunya adalah 

aktivitas untuk promosi yang berkaitan dengan rental fotografi dan videografi di 

Kota Malang 
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Media sosial yang saat ini sedang sangat diminati adalah Instagram. Alasan 

mengapa Instagram berhasil meraih kepopulerannya tak lain karena masyarakat 

sekarang yang cenderung “narsis”. Fitur kamera pada smartphone yang semakin 

meningkat dari segi kualitas menjadi salah satu penyebabnya. Dimanapun dan 

kapanpun kita dapat berfoto lalu menguploadnya di Instagram. Dan bukan hanya 

foto pribadi, foto makanan, tempat-tempat umum yang biasanya memiliki daya 

tarik tidak pernah lepas menjadi sasaran pengguna Instagram untuk difoto. Karena 

masyarakat yang berubah ini pula, para pemilik bisnis menjadikan Instagram 

menjadi salah satu platform yang wajib digunakan untuk mempromosikan bisnis 

mereka 

Techinasia.com, sebuah situs berita yang membahas tentang teknologi di 

Asia, melangsir berita tentang hasil penelitian dari badan riset asal Inggris TNS 

(Taylor Nelson Sofrens) yang menyebutkan bahwa: 

“Pengguna Instagram di Indonesia saat ini telah mencapai angka 

400 juta pengguna aktif. Dengan kata lain, Indonesia menjadi negara 

yang berkontribusi pada jumlah pengguna Instagram terbanyak, 

selain Brazil dan Jepang (Edwin, 2016)”.  

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa aplikasi media sosial Instagram sudah 

menjadi media sosial yang cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. 

masyarakat Indonesia yang menggunakan Instagram terbagi menjadi beberapa 

kalangan anak muda, terdidik, dan mapan menurut Mailanto dalam 

techno.okezone.com: 

“Rata-rata mereka berusia 18-24 tahun sebanyak 59 persen, usia 

45-34 tahun 30 persen, dan yang berusia 34-44 tahun 11 persen. 

Pengguna Instagram perempuan yang paling aktif sebanyak 63 

persen dan laki-laki 37 persen, pungkas Paul (Mailanto, 2016)”. 
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Maraknya penggunaan aplikasi media sosial Instagram oleh masyarakat di 

Indonesia, menjadikan Instagram sebagai media sosial yang memiliki peluang 

besar dalam sebuah kegiatan usaha. Instagram dapat dijadikan sebagai sarana atau 

media promosi sebuah usaha untuk menginformasikan produk yang ditawarkan 

melalui foto atau video, yang bertujuan agar dapat mempengaruhi ketertarikan 

target pasar terhadap produk itu sendiri. Selain itu, Instagram juga dapat 

digunakan untuk membangun interaksi dengan para pelanggan melalui fitur 

komentar maupun fitur pesan yang ada di Instagram, dengan tujuan agar melihat 

respon pasar, membangun loyalitas konsumen, dan merubah citra negatif atau 

bahkan membangun citra positif perusahaan di mata konsumen 

Pada zaman sekarang ini dapat dilihat bukti nyata maraknya pemanfaatan 

media sosial untuk dijadikan sebagai sarana atau media promosi oleh para pelaku 

usaha. Hal ini merupakan wujud penggabungan antar bisnis dan teknologi yang 

juga merupakan solusi tepat guna di zaman modern seperti saat ini. Dengan 

memanfaatkan media sosial seperti halnya Instagram, maka pelaku usaha akan 

dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga untuk kegiatan promosi yang 

mereka lakukan. Karena dengan memanfaatkan Instagram pelaku usaha dapat 

dengan mudah menyebarkan pesan promosinya yang berupa foto maupun video 

ke berbagai media sosial termasuk pada para pengguna Instagram itu sendiri. 

Selain itu, dalam penggunaan media sosial Instagram, biaya yang diperlukan 

tidaklah besar seperti pada media konvensional seperti televise, radio, dan lain-

lain. Hal inilah yang membuat media sosial menjadi pilihan sarana promosi yang 

tepat bagi pelaku usaha di zaman modern seperti sekarang ini 
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Ditengah ketatnya persaingan dunia bisnis di era moderen seperti sekarang 

ini, para pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan 

zaman agar tidak tergusur oleh pesaingnya. Salah satu bentuk usaha yang 

dimanfaatkan sebagai media pemasaran adalah usaha rental kamera, salah satu 

jenis usaha yang banyak membangun dan peluangnya sangat menjanjikan apalagi 

untuk berbagai produk yang memiliki harga tinggi. Jenis usaha ini umumnya 

membutuhkan modal usaha yang cukup besar mengingat biasanya barang dan jasa 

yang sering disewakan adalah barang dan jasa yang harganya mahal. Di Kota 

Malang terdapat beberapa rental kamera seperti: Titik fokus, E-pro Videography, 

Paradise Camera Rent dan Kamera Malang. Kebanyakan dari mereka  

menggunakan media sosial seperti: Facebook, Twitter, Line, BBM, Whatshapp 

dan Instagram untuk mempromosikan produk yang akan disewakan. Ternyata dari 

sekian banyak media sosial yang digunakan oleh rental fotografi dan videografi di 

Kota Malang yang lebih dominan adalah menggunakan Instagram. Tetapi tidak 

terkecuali Kamera Malang, dengan akun Instagram @kameramalang. Kamera 

Malang sendiri merupakan sebuah bentuk usaha yang bergerak dibidang jasa 

persewaan alat fotografi dan videografi khususnya di Kota Malang dan berdiri 

sejak tahun 2012 

Aktivitas promosi yang dilakukan Kamera Malang dengan memanfaatkan 

sarana media sosial ini secara otomatis masuk kedalam lingkup komunikasi 

pemasaran. Dengan fenomena perkembangan teknologi komunikasi saat ini 

menjadikan pelaku usaha memiliki pilihan baru dalam menentukan media 

promosinya. Media sosial dengan segala kemudahannya memungkinkan promosi 
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Kamera Malangberjalan lebih efektif dan efisien. Karena pengaplikasiannya yang 

mudah dan pada umumnya pengguna media sosial sendiri ialah kalangan remaja 

yang cenderung melek teknologi 

Atensi atau perhatian masyarakat terhadap Kamera Malang pun nyatanya 

telah berhasil dibangun melalui media sosial Instagram. Para pengguna media 

sosial Instagram khusunya yang berada di wilayah   Jawa Timur mulai marak 

mengikuti akun Instagram @KameraMalang terutama pada 3 tahun terakhir. Hal 

itu terbukti dari pengikut akun @KameraMalang yang sudah mencapai lebih dari 

18.400 pengikut sampai saat ini dan sekaligus menjadi yang paling banyak 

dibandingkan pesaing-pesaingnya. Banyaknya pengikut (followers) akun 

Instagram yang dimiliki oleh Kamera Malang ternyata juga memberikan dampak 

terhadap peningkatan jumlah pengunjung Kamera Malang. 

Fenomena menarik yang melatarbelakangi penelitian iniialah kemunculan 

media sosial Instagram yang merupakan sebuah hasil dari perkembangan 

teknologi komunikasi, yang setelah dimanfaatkan ternyata memungkinkan pelaku 

usaha yang dalam hal ini yaitu pihak Kamera Malang dalam menjalankan 

kegiatan promosi secara efektif dan efisien. Pada dasarnya media sosial Instagram 

sendiri merupakan media promosi yang memungkinkan tersebarnya pesan secara 

cepat, luas, praktis, dan tentunya rendah biaya. Selain itu, isu utama yang 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini ialah didasari dengan 

penggunaan Instagram sebagai media promosi yang dilakukan oleh pengelola 

Kamera Malang yang ternyata mampu memberikan dampak positif pada jumlah 

kunjungan pelanggan Kamera Malang itu sendiri. Terlihat adanya bukti 
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peningkatan jumlah kunjungan pelanggan seiring dengan bertambahnya followers 

akun Instagram @KameraMalang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa 

perlu untuk meneliti bagaimana penggunaan media sosial “Instagram”sebagai 

media promosi yang dilakukan oleh pengelola Kamera Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media sosial Instagram sebagai 

media promosi oleh pengelola Kamera Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penggunaan 

media sosial “Instagram” sebagai media promosi yang dilakukan oleh pengelola 

Kamera Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam proses ilmiah ini, peneliti juga mengharapkan nantinya penelitian ini dapat 

bermanfaat, seperti pemaparan berikut ini:  

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan keilmuan dibidang komunikasi, khususnya dalam praktik 

komunikasi pemasaran pengggunaan Instagram sebagai media promosi sehingga 

dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah penilaian masyarakat 

mengenai pengaruh promosi melalui media sosial Instagram dalam pemasaran 

produk. Dan juga dapat digunakan sebagai masukan oleh pelaku usaha dalam 

rangka mengetahui strategi perusahaan tersebut.  


