BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Instagram
Instagram adalah kata yang berasal dari „insta‟ atau bisa juga „instan‟
hal ini dikarenakan instagram ialah cara untuk berfoto dan membagikan foto
kepada teman-teman terdekat secara mudah dan instan. Karena diinstagram
ada fitur kamera polaroid yang berfungsi untuk foto dan membagikan foto
kepada teman-teman beserta pengikut instagram. Dan kata „gram‟ mempunyai
arti yaitu kata yang berasal dari kata „telegram‟ yang mempunyai makna
seperti telegram. Dikarenakan telegram sangat cepat didalam mengirimkan
informasi kepada seseorang. Begitu pula dengan instagram, di instagram kita
dapat mengirimkan informasi berupa foto kepada seseorang.
Instagram sendiri ialah suatu jejaring sosial yang mempunyai tujuan
untuk membantu penggunanya untuk membagikan foto kepada pengguna
lainnya. Instagram sendiri masih berkhusus kepada pengguna android, iphone,
ipad, dan gadget yang mempunya OS 3.2 untuk pengguna komputer masih
belum sempurna. Karena instagram dibuat hanya untuk pengguna gadget saja.
Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan Burb INC,
perusahaan INC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai visi dan misi
dalam membuat aplikasi untuk gadget. Diawal mula terbentuknya perusahaan
Burn INC, perusahaan itu hanya banyak melakukan pembuatan aplikasi untuk
gadget.
Instagram juga berawal dari programmer dan sekaligus CEO nya yaitu
Mike Krieger dan Kevin Systrom, mereka berdua merupakan dua orang yang
terpenting dalam berdirinya instagram. Instagram didirikan bersama Burn INC
diawal tahu 2010 sekitar bulan januari. Setelah melewati masa 10 bulan
instagram mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif. Instagram juga
mempunyai komunitas pengguna instagram di indonesia, mereka menamai diri
mereka sebagai Iphonesia. Iphonesia merupakan singkatan dari I Device
Photographer indonesia.
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B. Perkembangan Instagram
Dimulai dengan satu juta pengguna bulanan, aplikasi berbagi foto
dengan 100 juta foto yang diunggah pada bulan 2011 dan 10 juta pengguna
pada bulan september tahun yang sama. Pada bulan april 2012, perusahaan
mengumumkan partisipasi 30 juta pengguna. Pada bulan yang sama, facebook
mencatat pertumbuhan instagram dan membeli aplikasi sebesar US$ 1 miliar,
akuisisi terbesar ketiga sampai saat ini. Dari awal, pengguna instagram
meroket. Ini mencapai 80 juta pengguna bulanan setelah akuisisi dan hampir
dua kali lipat bahwa untuk 150 juta pengguna bulanan pada akhir 2013.
Sebelum facebook, twitter juga sempat menyatakan minatnya untuk membeli
isntagram pada tahun 2011.
Pada mei tahun 2013, instagram memperkenalkan penandaan foto dan
“foto anda” tab baru pada profil pengguna dengan koleksi gambar atau foto
yang ditandai ke akun pengguna tersebut. Foto tagging juga diperluas ke
merek, langkah yang ramah bisnis yang dilaporkan menyebabkan peningkatan
penjualan.
Pada bulan 2013, instagram membuat lebih mudah untuk berbagi
posting dengan menambahkan link untuk menanamkan foto dan vidio. Orang
dapat menunjukkan konten instagram seperti yang dimaksud kan untuk
terlihat, dengan hanya menyalin dan menyisipkan link embed ke sebuah
artikel atau website dengan fungsi baru ini.
Kemudian, facebook mulai menggabungkan „kealamian iklan‟ dalam
aplikasi pada oktober 2013. Karena pengguna tidak dimanfaatkan untuk
menjaring iklan, facebook memutuskan untuk memulai dengan hanya
segelintir foto dan vidio yang menarik. Dan pada akhir 2013 instagram juga
menambahkan layanan obrolan pribadi bagi pengikut untuk mengirim foto dan
vidio pribadi satu sama lain. Tidak sampai disitu, instagram juga meluncurkan
sebuah fitur yang terinspirasi dari fitur snapchat bernama instgram stories
pada tahun yang sama.
Instagram mempunyai beberapa filtur yang memudahkan para
penggunanya, diantaranya :
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1. Fitur followers atau pengikut, sistem sosial didalam instagram adalah
dengan mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut
instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna
instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga
mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya.
Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah tanda
suka dari pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat
menjadi sebuah foto yang populer atau tidak.
2. Fitur bagikan foto, fitur ini berfungsi untuk mebagikan foto-foto kepada
pengikut di instagram, ini merupakan fitur yang sangat utama di
instagram.
3. Kamera, foto yang telah diambil melalui aplikasi instagram dapat
disimpan dalam iDevici tersebut. Pengguna kamera melalui instagram juga
dapan langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur
pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna. Ada juga efek
kamera tilt-shift yang fungsinya adalah untuk memfokuskan sebuah foto
pada satu titik tertentu. Setelah foto diambil melalui kamera di dalam
instagram, foto tersebut juga dapat diputar sesuai dengan keinginan para
pengguna. Foto-foto yang akan diunggah melalui instgram tidak terbatas,
namun instagram memiliki keterbatasan ukuran pada foto yaitu dengan
rasio 3:2.
4. Efek foto, pada versi awalnya instagram memiliki 15 efek foto yang dapat
digunakan oleh para pengguna pada saat menyunting foto. Efek tersebut
terdiri dari X-Pro II, Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell,
walden, Hafe, Apollo, poprockeet, Nashville, gotham dan lord kelvin.
Pada tanggal 20 september 2011, instagram telah menambahkan 4 buah
foto efek terbaru, yaitu valencia, amaro, Rise, Hudson, dan menghapus 3
efek Apollo, poprocket, dan gotham.
5. Judul foto, setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke
halaman selanjutnya, dan foto tersebut akan diunggah ke dalam instagram
ataupun ke jejaring sosial lainnya. Didalamnya tidak hanya ada pilihan
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untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk
memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut. Sebelum
mengunggah sebuah foto, para pengguna dapat memasukkan judul untuk
menamai foto tersebut sesuai dengan apa yang ada dipikiran para
pengguna. Judul-judul tersebut dapat digunakan pengguna untuk
menyinggung pengguna Instagram lainnya dengan mencantumkan nama
akun dari orang tersebut. Para pengguna juga dapat memberikan label pada
judul foto tersebut, sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut di
dalam sebuah kategori.
6. Arroba, seperti twitter dan facebook, Instagram juga memiliki fitur yang
dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnya
dengan manambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan nama akun
Instagram dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat
menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada
bagian komentar foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna yang
lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah
disinggung tersebut.
7. Label foto, sebuah label dalam instagram adalah sebuah kode yang
memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan
menggunakan "kata kunci". Bila para pengguna memberikan label pada
sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk ditemukan. Label
itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk komunikasi yang
bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para pengguna dapat memasukkan
namanya sendiri, tempat pengambilan foto tersebut, untuk memberitakan
sebuah acara, untuk menandakan bahwa foto tersebut mengikuti sebuah
lomba, atau untuk menandakan bahwa foto tersebut dihasilkan oleh
anggota komunitas Instagram. Foto

yang telah diunggah dapat

dicantumkann label yang sesuai dengan informasi yang bersangkutan
dengan foto. Pada saat ini, label adalah cara yang terbaik jika pengguna
hendak mempromosikan foto di dalam Instagram.
8. Tanda suka, Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang
fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan facebook, yaitu

38

sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah
diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah
foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang
mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut
juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi
terkenal. Bila sebuah foto menjadi terkenal, maka secara langsung foto
tersebut akan masuk ke dalam halaman popular tersendiri.
9. Populer, Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang
merupakan tempat kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia
pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal
yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut
juga dapat bertambah lebih banyak. Foto-foto yang berada di halaman
popular tersebut tidak akan seterusnya berada di halaman tersebut,
melainkan dengan berjalannya waktu akan ada foto-foto popular baru lain
yang masuk ke dalam daftar halaman dan menggeser posisi kepopuleran
foto tersebut.
10. Peraturan instagram, Sebagai tempat untuk mengunggah foto-foto dari
masyarakat umum, ada beberapa peraturan tersendiri dari Instagram, agar
para pengguna tidak mengunggah foto-foto yang tidak sesuai dengan
peraturan. Peraturan yang paling penting di dalam Instagram adalah
pelarangan keras untuk foto-foto pornografi, dan juga mengunggah foto
pengguna lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Bila ada salah satu foto
dari akun yang terlihat sama oleh pengguna lainnya, makan pengguna
tersebut memiliki hak untuk menandai foto tersebut dengan bendera atau
melaporkannya langsung kepada Instagram.
C. Kelebihan dan kekurangan Instagram
1. Kelebihan Instagram
a. Sadar akan pasar teknologi. Salah satu keuntungan dari penjualan
melalui pengguna Instagram Instagram sudah dijamin untuk melek
teknologi. Itu berarti mereka aktif di Instagram juga harus aktif
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dalam twitter atau facebook. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi
Anda untuk mempromosikan produk yang Anda jual melalui
Instagram dan jaringan sosial lainnya.
b. Pengguna Instagram pasti akan memiliki gadget yang dapat
mendukung aplikasi seperti iPhone atau ponsel Android. Ini berarti
bahwa pengguna Instagram median adalah kelas menengah. Tentu
saja, itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan, karena
pelanggan lebih cenderung memiliki “kantong” yang cukup tebal.
c. Tampilkan produk yang sederhana. Instagram secara khusus
digunakan sebagai aplikasi berbagi foto Instagram dan fitur yang
tersedia sangat mendukung gambar produk yang anda upload.
d. Pada Instagram, Anda sebagian besar gambar menggunakan hashtag.
Oleh karena itu, kami menyarankan agar pengguna menggunakan
hashtag untuk pembeli potensial atau konsumen dengan mudah
menemukan produk mereka.
2. Kekurangan Instagram
a. Instagram memiliki hampir tidak ada fitur yang dapat mendukung
toko online. Bisa jadi ini adalah kelemahan paling serius untuk
diadili oleh perusahaan yang menjual melalui Instagram. Oleh
karena itu, jika Anda memutuskan berjualn Instagram itu harus
mengerti apa fungsi Instagram yang sebenarnya.
b. Karena berbasis smartphone, maka foto Instagram sering tidak
terlihat jelas. Lebih baik jika Anda menampilkan produk Anda
melalui layar facebook yang dapat diakses melalui komputer.
c. Sekarang telah mulai mengembangkan Instagram InstaMessage
adalah fitur chatting untuk pengguna Instagram. Namun, masih ada
banyak pengguna Instagram yang belum pernah menggunakan fitur
ini agar dapat berkomunikasi dengan pengguna Instagram harus
melalui media lain seperti WhatsApp, Line dan Blackberry
Messenger.

