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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Profil Kamera Malang 

Kamera Malang sewaan ini berdiri pada tanggal 26 april 2013, yang mana 

sampai sekarang berarti hampir 5 tahun. Kamera Malang, yang saat ini memili 2 

cabang, salah satu cabangmya bernama Kamera Pojok yang merupakan sebuah 

usaha kecil menengah yang bergerak di bidang jasa rental fotografi dan videografi 

dengan jasa yang di tawarkan mulai dari kamera hingga alat penunjang kebutuhan 

fotografi. Pemilik Kamera Malang sendiri bernama Dadang Antoni yang saat ini 

berusia 26 tahun. Jasa perbertempat di wilayah Malang diantaranya berada di 

Jalan Margojoyo gang.1 No 1 – Jetis, Malang dan yang terakhir di jalan Mayjen 

panjaitan 156 B, Penaggungan - Betek, Malang. Kamera Malang sendiri setiap 

harinya buka mulai jam 08.00-23.00 WIB kecuali hari sabtu buka mulai jam 

08.00-24.00 WIB. 

Kamera Malang sendiri menyewakan jasa mulai dari Kamera DSLR, 

Mirrorles, kamera video hingga equipmentpenunjang kebutuhan pembuatan film. 

Selain menyewakan jasa alat fotografi kamera malang juga 

membimbing/mengajari setiap alat yang di sewa oleh konsumen bilamana 

konsumen belum memahami betul  alat yang akan disewa, agar konsumen puas 

terhadap pelayanan dari Kamera Malang. Dari kebanyakan pengunjung yang 

datang di Kamera Malang berasal dari kalangan umum mulai dari orang berlibur, 

production house, filmmaker, mahasiswa hingga stasiun TV, meskipun awalnya 

Kamera Malang ini menargetkan mahasiswa sebagai target pasarnya. Kamera 
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Malang sendiri mengedepankan pelayanan konsumen dan lengkapnya alat yang di 

sewakan, agar konsumen yang berkunjung mendapat kepuasan yang maksimal. 

4.2 Sejarah Kamera Malang 

Kamera Malang pertama kali didirikan pada tanggal 26 april 2013. Pendiri 

Kamera Malang sendiri ialah Dadang Antoni, seorang sarjana Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dadang Antoni membuka usaha 

pertamanya di jalan Margojoyo gang1 No 1, jetis – malang. Disinilah awal mula 

Kamera Malang dijalankan. Alasan didirikannya Kamera Malang yaitu berawal 

dari Dadang Antoni selaku pemilik Kamera malang gemar membuat video, film 

dan suka dengan kamera. Selain itu, alasan didirikannya Kamera Malang tidak 

lain karena hobi sang pemilikyang juga sangat menyukai video. Dilatar belakangi 

hobi dan ilmu Komunikasi yang dimiliki, Dadang Antoni memberanikan diri 

membuka sebuah bisnis jasa penyewaan Kamera fotografi dan videografi yang dia 

beri nama Kamera Malang. Nama tersebut dia buat karena lokasi usahanya di kota 

Malang. Harapan Dadang Antoni sendiri adalah agar bisnis yang dia jalani dapat 

menjawab semua keinginan para pecinta fotografi dan videografi, khususnya yang 

berada di wilayah malang raya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seiring 

berjalannya waktu ternyata harapan Dadang Antoni terwujud. Diawali dengan 

penyebaran informasi mulut ke mulut yang dilakukan kepada beberapa teman 

dekat, kemudian pemilihan media promosi yang tepat dan pemilihan lokasi yang 

dekat dengan pusat keramaian seperti kampus dan tempat wisata, membuat 

persewaan ini semakin ramai dikunjungi oleh mahasiswa, production house, 

wisatawan bahwan stasiun televisi.  
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Pada awalnya, Kamera Malang diperuntukkan bagi kalangan pecinta 

videografi saja, yaitu hanya untuk laki-laki dewasa yang menyukai video. Alat 

yang disewakan pada saat itu hanya kamera video. Namun kecenderungan para 

penyewa yang datang ke Kamera Malang hanya teman-teman dekat, membuat 

Dadang Antoni sang pemilik mulai berpikiran untuk merubah segmentasi pasar 

Kamera Malang menjadi semua kalangan. Perubahan segmentasi pasar yang 

dilakukan oleh Dadang Antoni sebagai pemilik, merupakan sebuah cara yang 

tepat untuk meningkatkan keuntungan Kamera Malang. Penambahan variasi alat 

atau kamera yang baru juga sangat penting untuk konsumen yang semakin ramai 

dan banyak membutuhkan alat-alat yang mungkin tidak dijumpai di persewaan 

lain. Mulai saat itu Kamera Malang semakin ramai dikunjungi oleh kalangan yang 

ada di kota Malang bahkan di luar malang. 

Setelah cukup sukses dengan Kamera Malang pertama yang beralamat di 

jalan margojoyo gang 1 No 1, jetis – malang, kemudian Dadang Antoni sebagai 

pemiliki membuka cabang di jalan mayjen panjaitan 156B penanggungan, betek – 

malang yang mana tempat tersebut dikenal dengan nama Kamera Pojok. Di 

cabang baru ini ukuran tempat sedikit berbeda dengan Kamera Malang yang, 

disini ukurannya lebih kecil, tertata, dan lokasi lebih mudah untuk dicari. Di 

cabang yang baru lebih fokus pada konsumen yang ingin berlibur, jadi alat yang 

di sewakan bersifat umum bukan alat yang berat – berat seperti di Kamera 

Malang. Kemudian disini juga terdapat beberapa paket harga sewa yang di 

tawarkan untuk konsumen yang menyewa alat lebih dari satu hari, biasanya untuk 

paket yang di tawarkan seperti sewa 3 hari bayar cuman 2 hari, tawaran tersebut 
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untuk memberi daya tarik tersendiri buat konsumen yang ingin menyewa alat di 

Kamera Pojok.  

Adapun beberapa foto gerai yang peneliti ambil untuk kepentingan 

informasi agar memperkuat informasi – informasi yang di sajikan oleh peneliti, 

sebagai berikut: 

a. Ini adalah nampak dari depan gerai Kamera Malang jalan Margojoyo, 

gang 1 No 1, Jetis – malang yang merupakan gerai pertama yang 

dibuka oleh owner Kamera malang Dadang Antoni dan salah satu 

gerai penyewaan alat terlengkap di malang.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Tampak depan gerai Kamera Malang jalan Margojoyo,                    

gang 11, Jetis – malang. 

b. Ini adalah nampak depan gerai Kamera Pojok  jalan mayjen panjaitan 

156B penanggungan, betek – malang yang merupakan gerai 

persewaan pertama yang berada di tengah kota malang yang 

memudahkan wisatawan dari luar malang berkunjung menyewa di 

Kamera Pojok. 
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                         Gambar 4.2: Tampak depan gerai Kamera Pojok  jalan mayjen 

panjaitan penanggungan, betek – malang.   

4.3 Logo Kamera Malang 

 

 

 

 

            Gambar 4.3: Logo Kamera Malang 

Kamera Malang memiliki logo yang apabila dideskripsikan memuat sebuah 

tulisan “Kamera Malang” dengan jenis font yang simple namun tetap moderen 

berwarna orange, menurut pemilik dari Kamera Malang sendiri kenapa 

menggunakan warna orange “selain suka, warna orange sendiri warna yang 

menunjukkan di pagi hari dan senja”. Pada tulisan Malang memang sengaja dibuat 

tebal untuk menunjukkan penekanan bahwa persewaan tersebut berada di Malang. 

Di samping kiri tulisan Kamera terdapat bentuk “Kamera” berwarna orange, Logo 

sendiri merupakan salah satu hal yang penting bagi semua perusahaan. Karena 
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logo ialah sebuah cerminan suatu identitas perusahaan itu sendiri. Arti dari logo 

itu sendiri ialah sebuah merek grafis atau lambang yang bisa digunakan oleh 

perusahaan komersial, organisasi, dan bahkan individu untuk membantu dan 

mempromosikan diri agar dikenal oleh masyarakat umum.  

Ada beberapa alasan pemilik membuat logo Kamera malang diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Untuk membuat Kamera Malang lebih melekat di ingatan konsumen. 

2. Untuk  daya tarik khas Kamera Malang terhadap masyarakat.  

3. Untuk memotivasi keluarga besar Kamera Malang yang diantaranya 

yaitu pemilik, karyawan dan pelanggan setia. 

4.4 Visi dan Misi Kamera Malang 

Pernyataan visi dan misi yang dibuat oleh owner dari Kamera Malang 

dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan terarah sesuai dengan 

niat atau prinsip awal. Hal tersebut juga dapat dijadikan motivasi kinerja dalam 

perusahaan agar dapat mencapai tujuan bersama. Visi dan misi yang dimiliki 

Kamera Malang sebagai berikut: 

• Visi Kamera Malang ialah menjadikan rental perlengkapan fotografi 

dan perlengkapan videografi yang terlengkap di Malang terutama 

bahkan di Jawa Timur dan tidak kalah dengan rental fotografi lainnya 

yang berada di pusat kota dan sebagainya. 

• Misi Kamera Malang ialah selain mendapatkan profit dari persewaan 

fotografi dan videografi, Kamera Malang juga memberi wadah kepada 
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creator video klip, pembuatan film maupun acara event besar dalam 

bentuk support berbagai alat fotografi dan videografi. 

4.5 Struktur Organisasi Kamera Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar bagian 4.4: Struktur organisasi Kamera malang 

4.6 Deskripsi Kinerja 

1. Pemilik (Owner) 

Individu yang memiliki modal sekaligus mengelola Kamera Malang 

secara keseluruhan. Selain itu, memiliki kewajiban untuk merencanakan 

strategi pasar, memimpin, mengawasi pelaksanaan kinerja manager dan 

karyawan; Memberikan bimbingan atau arahan  kepada bawahannya 

agar dapat mencapai hasil optimal sesuai dengan target yang sudah 

ditentukan; Menilai kinerja dan menjaga kesejahteraan karyawan; 

Menyusun rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang Kamera 

Malang. 

 

 

Owner/Pemilik 

Manager 

Karyawan/admin 
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2. Manager 

Individu yang bertugas mengelola mengendalikan kegiatan operasional 

agar mencapai hasil sesuai dengan tujuan Kamera Malang. Selain itu, 

memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan kesiapan 

berbagai aspek operasional; Mengatur strategi operasional yang akan 

berjalan; Mengatur penyelesaian masalah operasional seperti pelayanan, 

promosi, finansial, dan pemasaran; menerima laporan harian dari 

karyawan dan memberikan evaluasi kinerja karyawan. 

3. Karyawan/Admin 

Individu yang bertugas menerima pesanan konsumen, menulis nota dan  

melayani konsumen yang datang, kemudian memberi laporan setiap 

hari kepada manager. 

4.7 Gambaran Media Sosial Instagram @Kamera Malang 

Strategi dalam meningkatkan jumlah konsumen yang menyewa, tentu 

berbeda-beda di setiap jasa persewaan fotografi dan videografi. Bagi sebuah usaha 

yang bergerak di bidang fotografi dan videografi seperti Kamera Malang, salah 

satu pilihan cara yang dapat ditempuh untuk dapat meningkatkan jumlah 

konsumen ialah membangun kepercayaan dengan pelanggan yang sering 

menyewa di Kamera Malang. Asumsinya ialah apabila kepercayaan pelanggan 

dapat dibangun dengan baik dan dijaga secara terus – menerus, maka kedekatan 

emosional dan kepuasan pelanggan terhadap Kamera Malang akan mudah 

didapatkan. Hal inilah yang selalu diterapkan oleh Kamera Malang dengan 

menggunakan akun media sosial Instagram “@KameraMalang 
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Pada tahun 2014, Kamera Malang mulai mencoba memanfaatkan media 

sosial Instagram untuk kegiatan promosi mereka. Awalnya media sosial Instagram 

Kamera Malang dikelola oleh pemiliknya langsung tanpa campur tangan manager 

dan karyawan. Foto yang diunggah pun hanya berisikan foto kegiatan orang 

syuting maupun konsumen yang menyewa alat dari Kamera Malang yang di foto 

kemudian di upload ke akun Instagram. Karena pada saat itu, pemilik merasa 

membuat akun Instagram hanya untuk mengikuti trend semata, sedangkan pada 

saat itu ada beberapa pesaing persewaan lain di kota Malang yang menggunakan 

Instagram untuk kegiatan promosinya. Namun seiring berjalannya waktu, sang 

pemilik mulai menyadari akan pentingnya pengelolaan media sosial Instagram 

sebagai media untuk membangun kepercayaan terhadap konsumen. 

Aplikasi media sosial Instagram diketahui merupakan salah satu aplikasi 

yang populer saat ini dan memiliki jumlah pengguna yang cukup banyak di 

Indonesia. Kebanyakan pengguna media sosial Instagram ialah kalangan remaja 

atau anak muda. Seperti fakta yang dikemukakan oleh techno.okezone.com, 

tercatat ada 59% pengguna Instagram yang berada di kisaran usia 18-24 tahun 

atau tergolong kalangan anak muda di Indonesia, 30% di usia 45-34 tahun dan 

sisanya 11% yang berusia 35-44 tahun. Melihat bahwa pengguna Instagram di 

Indonesia didominasi oleh kalangan remaja atau anak muda tentu menjadi salah 

satu unsur yang harus diperhitungkan terlebih untuk Kamera Malang yang 

merupakan usaha dengan target pasar kalangan umum. Maka dari itu asumsinya 

ialah apabila Kamera Malang bisa membangun eksistensi dan kepercayaan di 

media sosial Instagram, maka semakin besar pula peluang tersebarnya pesan 
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pemasaran Kamera Malang ke target pasar mereka. Di tengah ketatnya persaingan 

bisnis dewasa ini, setiap pelaku usaha dituntut untuk berupaya membangun 

eksistensi usaha yang dijalani agar tidak mudah tergusur oleh para pesaingnya. 

Pemanfaatan media sosial juga dapat mempengaruhi eksistensi sebuah usaha. Ada 

banyak contoh pelaku usaha di dalam negeri yang mampu eksis hanya dengan 

memanfaatkan media sosial. Oleh karena itu dengan akun “@KameraMalang”, 

pihak Kamera Malang selalu berupaya untuk membangun citra dan menjaga 

eksistensi mereka di mata konsumen. Upaya yang dilakukan Kamera Malang di 

media sosial Instagram salah satunya seperti mengunggah foto ataupun video 

tentang produk mereka, promo – promo yang menarik setiap bulannya yang 

ditujukan untuk konsumen, dan lain sebagainya. Untuk saat ini terhitung 

pemanfaatan media sosial Instagram oleh Kamera Malang mencapai tahun ke lima 
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dan sekarang pengikut akun Instagram Kamera Malang telah mencapai lebih dari 

37.000 akun.  

Gambar 4.5: Tampilan Akun Instagram @KameraMalang 

 

4.8. Deskripsi Kegiatan Penelitian 

Kegiatan pengambilan data ini dilaksanakan pada bulan September 

2017 hingga januari 2018 dengan melalui beberapa tahapan diantaranya 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembagian tahapan ini diperlukan 

agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan data penelitian. 

Langkah – langkah pengambilan data akan peneliti jabarkan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan: 

a. Penyusunan jadwal wawancara. 
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b. Pengajuan izin kegiatan penelitian yang langsung ditujukan 

terhadap  pemilik Kamera Malang. 

c. Penyortiran subyek penelitian menggunakan purposive sampling. 

2. Tahap Pelaksanaan: 

a. Kegiatan observasi pada pengaplikasian akun Instagram 

 Kamera Malang: mengamati beberapa postingan akun Instagram 

 @KameraMalang, mengkategorisasikan postingan Instagram 

 @KameraMalang dalam beberapa kategori seperti yang menjadi 

 unsur kegiatan promosi yaitu cara menginformasikan, 

 mempengaruhi dan membangun loyalitas konsumen. Kegiatan 

 ini mulai dilakukan pada tanggal 20  Februari 2018. Kegiatan 

 observasi dilakukan di Kamera Malang jalan Margojoyo. Gg 

 1. No  1, Jetis – Malang. 

b. Kegiatan wawancara tahap pertama sesi 1ditujukan pada pemilik 

 Kamera Malang pada tanggal 20 Februari 2018. Kegiatan 

 observasi dilakukan di Kamera Malang jalan Margojoyo.Gg 1. No  

 1, Jetis – Malang. 

c. Kegiatan wawancara tahap pertama sesi 2 ditujukan pada manager 

 Kamera Malang pada tanggal 21 Februari 2018 yang bertempat di 

 jalan Margojoyo. Gg 1. No 1, Jetis – Malang. 

3. Tahap Evaluasi: 

Disini peneliti menggunakan tahapan evaluasi untuk memeriksa atau 

memastikan apakah data yang terkumpul dari hasil observasi maupun 
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wawancara yang dilakukan telah berhasil menjawab apa yang menjadi 

rumusan masalah peneliti, yaitu untuk mengetahui secara mendalam 

penggunaan media sosial Instagram sebagai media promosi oleh 

pengelola Kamera Malang dengan acuan membandingkan hasil 

temuan dengan beberapa aspek diantaranya sebagai berikut: 

a. Penjelasan yang berkaitan dengan asal-usul dibuatnya akun

Instagram @KameraMalang.

b. Penjelasan tentang konsep promosi yang digunakan Kamera

Malang.

c. Penjelasan tentang bentuk postingan melalui akun Instagram

@KameraMalang yang didalamnya terdapat unsur promosi.

d. Penjelasan tentang postingan informasi – informasi terbaru

Kamera Malang.

e. Penjelasan tentang umpan balik dari followers atau pengikut

yang ada di akun media sosial Instagram @KameraMalang.

f. Penjelasan tentang tingkat kepercayaan pelanggan terhadap

Kamera Malang.


