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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Media Sosial Instagram 

4.1.1 Sejarah Singkat Instagram 

Mike Krieger dan Kevin Systrom dibawah naungan Burbn Inc.lah yang 

mempelopori terciptanya Instagram pada tahun 2010.Pada awalnya Instagram 

hanya dapat digunakan di iOS namun karena pengguna aktif semakin meningkat 

sehingga mereka memutuskan untuk meluncurkan Instagram di Android. 

Instagram semakin digemari dan mengalami peningkatan, bahkan Instagram telah 

berhasil memikat pesaingnya Facebook, hingga tahun 2012 Facebook meminta 

untuk bekerja sama dan secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram 

hingga sekarang. 

Yang membuat Instagram berbeda dengan aplikasi media sosial yang lainnya 

karena Instagram cenderung menekankan pada pembagian foto ataupun video, 

sedangkan media sosial lainnya lebih menekankan pada penggunaan kata-kata 

untuk dibagikan ke publik. 

Aplikasi yang memberikan kemudahan untuk berbagi media ini bisa 

digunakan unttuk berbagai hal, dapat memberikan informasi maupun untuk 

berbisnisnis atau mempromosikan sesuatu. Kita juga dapat mengambil ataupun 

memilih foto dan video yang ingin kita diunggah. Instagram juga menyediakan 

berbagai macam filter untuk mengubah tampilan dan nuansa foto sesuai dengan 

feed yang diinginkan. 

Pada versi awalnya, Instagram hanya memiliki 15 efek untuk menyunting 

sebuah foto. Beberapa bulan setelahnya Instagram menambahkan 4 efek baru dan 

juga menghapus 3 efek lama. Instagram terus melakukan pembaharuan sedikit 

demi sedikit hingga sekarang instagram terlihat semakin canggih dengan adanya 

Instagram Stories, Live Video Streaming, dan juga yang terbaru adalah adanya 

iGTV dimana fitur ini memungkinkan pengguna membuat dan menonton video  

hingga satu jam. 
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4.1.2 Pengguna Instagram 

Instagram merupakan media sosial yang paling diminati dan sangat populer 

terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna aktif  terbesar dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Jumlah pengguna aktif terus mengalami perkembangan 

hingga yang terakhir pada tahun 2018 telah mencapai lebih dari 1 miliar. 

Kepopuleran yang dimiliki Instagram dikarenakan penggunaannya yang mudah 

dan elegan sehingga digemari banyak orang terutama remaja di belahan dunia 

termasuk Indonesia. 

Dikutip dari Marketeers.com bahwa Indonesia merupakan negara pembuat 

konten Instagram story terbanyak, Pengguna instagram di Indonesia dapat 

mengunggah konten dua kali lebih banyak dari jumlah konten rata-rata Instagram 

Story secara global
54

. 

Selain itu hasil survey yang dilakukan oleh MarkPlus Insight  (dalam 

Indonesia Netizen Survey tahun 2013)  pada 2.155 responden, menunjukkan 

bahwa 5,9% pengguna Instagram merupakan remaja yang berada diantara usia 15-

22 tahun.  Menurut survey yang dilakukan oleh Jackpat bahwa instagram saat ini 

lebih popular dibandingkan dengan twitter di Indonesia, khususnya di kalangan 

remaja. 

Remaja memilih menggunakan media sosial instagram karena dirasa sesuai 

dengan perkembangan remaja itu sendiri, yaitu lebih mudah untuk mengikuti 

suatu perubahan atau perkembangan yang terjadi sesuai dengan perkembangan 

yang terjadi di media sosial itu
55

. Selain itu baik artis lokal maupun artis 

mancanegara serta klub-klub organisasi saat ini telah memiliki akun instagram 

sehingga para remaja dapat mengetahui kegiatan idolanya dengan melihat foto 

ataupun video yang diunggah di dalam instagram. 
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4.2. Official Rays 

 Rays merupakan sebutan untuk orang-orang yang mendukung dan 

memberikan  support  kepada Ria Sukma Wijaya. Ria Sukma Wijaya yang biasa 

disapa dengan Ria SW ataupun “iaaa” ini adalah seorang Food Vlogger yang 

cukup popular di tanah air, Karena konten yang disajikan di dalam youtubenya 

yang berbobot dan keahlian editing yang tidak biasa ini membuatnya memiliki 

banyak viewers dan memiliki banyak penggemar.  

 Selain sebagai Youtuber, Ria SW juga membuat buku yang ternyata laris 

dipasaran. Buku yang berjudul Off the Record ini mengulas sisi lain dari keseruan 

perjalanannya bersama sang videographer yang tak sempat tertangkap kamera. Di 

dalam buku itu ia juga menjawab banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh 

fansnya yang kebanyakan masih remaja. Selain buku Off the Record, Ria SW 

memiliki buku terbarunya berjudul Ngueng 2019 tapi buku ini hanya tersedia 

1000 buku dan dalam sekejap buku itu habis. 

Gambar 4.1Tampilan akun official_rays 

Sumber : Dokumen Peneliti 
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Saat ini Ria SW telah memiliki 2.687.824 subscribers dengan 116 

videos.Tidak hanya memiliki banyak subscribers, dia juga memiliki banyak 

followers di instagramnya. Di instagram personalnyaia telah memiliki 782.5K 

followers dengan 33 Following dan juga 284 post. Selain akun instagram 

personalnya, Ria SW juga memiliki akun instagram untuk fansnya yang diberi 

nama @official_rays. Di dalam instagram official ini Ria SW memiliki 44.3K 

followers, 3 following serta 207 post. Unggahan foto yang paling sering diupload 

di dalam @official_rays adalah tentang cuplikan gambar vlog yang akan tayang di 

dalam minggu ini, dengan begitu para penggemar bisa mengetahui semua 

informasi yang diinginkannya. 

Di dalam idntimes.com Ria SW mendapatkan predikat sebagai generasi 

muda yang memiliki ide  dan kreativitas tanpa batas, karena itu banyak sekali 

generasi muda lainnya yang mengidolakannya dan ingin menjadi seperti dia. Oleh 

karena itu akhirnya peneliti memilih untuk mengambil populasi dan sampel dari 

followers akun @official_rays karena di dalam akun ini terdapat banyak followers 

yang masih remaja daripada akun personal milik Ria SW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


