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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

“One Cannot not Communicate” merupakan sebuah pernyataan yang 

dikemukakan oleh Paul Watzlawick (di kutip dari West & Turner 2007, 9). 

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat lepas dari kebutuhan untuk 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan informasi 

menyebabkan semakin meningkat pula perkembangan teknologi dalam hal 

pemenuhan kebutuhan akan informasi. Dengan kemajuan di bidang teknologi 

informasi serta komunikasi sekarang ini, dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, 

ruang dan waktu, kini seseorang dapat dengan mudah memperoleh berbagai 

macam informasi yang terjadi di belahan  dunia tanpa harus datang ke tempat 

tersebut. 

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai macam medium 

penyebaran informasi, mulai dari hadirnya media cetak, radio, televisi, internet, 

Bahkan khalayak sekarang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai 

tempat di dunia ini, hanya dengan memanfaatkan seperangkat telepon gengam 

untuk dapat memperoleh dan menyebarkan informasi dengan terhubung jaringan 

internet. 

 Internet sebagai design dari realitas sehari-hari, awalnya dikembangkan oleh 

ARPA (Advanced Research Project Agency) pada tahun 1960-an untuk keperluan 

militer. Pada tahun 1969 ARPA mendirikan ARPA-NET (Advanced Research 
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Project Agency Network) sebagai nasional jaringan komputer di USA.  

 World Wide Web dikembangkan pada tahun 1990-an, yang merupakan 

langkah utama ketiga dalam membuat internet seperti sekarang ini (Flew 2005, 5). 

Dampak dari World Wide Web dapat di lihat dari bertambahnya pengguna internet 

worldwide. Setiap tahunnya situs internet bertambah banyak yang mencapai 

768,913,036 per-bulan juli 2010 (ISC 2011). 

 Bertambahnya host worldwide memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

jumlah pengguna internet di dunia yang mencapai 1,966,514,816 pertanggal 30 

Juni 2010. Sedangkan untuk kawasan asia jumlah pengguna internet mencapai 

825,094,396 pengguna, dan di Indonesia pengguna internet mencapai 30,000,000 

pengguna yang berada di urutan ke16 di dunia (Internet World Stats 2011). 

Perkembangan jumlah host worldwide di dunia memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maupun untuk 

berkomunikasi. Dari faktor kebutuhan akan komunikasi banyak terdapat jenis host 

worldwide baru yang memberikan kemudahan untuk mendapatkannya seperti 

jenis host worldwide yang sedang berkembang saat ini yaitu online media, social 

networking, microblogging, dan Photosharing Apps. 

 Instagram merupakan sebuah applikasi photo sharing berbasis telepon 

genggam yang hingga saat ini tersedia hanya bagi system operasi Apple IOS dan 

Android yang memberikan keleluasaan bagi para pengunanya untuk mengambil 

foto, mengeditnya dan kemudian membagikan hasil fotonya sebagai suatu media 

penyebaran informasi kepada khalayak luas.  
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 Media ini muncul pertama kali sebagai sebuah aplikasi yang di tujukan 

kepada para pengguna Apple Iphone sebagai platform pertamanya dan telah 

mencapai empat belas juta pengguna dan memiliki jumlah 400 juta foto yang telah 

di unggah hinga December 2011 ini. Applikasi ini dinobatkan menjadi “Apps Of 

The Year” oleh Itunes store selaku penyebar pertama dari Applikasi Photo 

Sharing Instagram (www.washington post.com). 

 Perkembangan jumlah Pengguna yang sangat besar dalam satu tahun 

untuk sebuah applikasi/program yang hanya dapat di akses hanya melalui telepon 

genggam merupakan bukti bahwa Instagram mampu memenuhi kebutuhan dan 

menjawab keinginan dari para penggunanya. Penulis mengadakan penelitian 

mengenai applikasi photo sharing instagram guna mempelajari keinginan dan 

kebutuhan apakah yang dapat dipenuhi oleh instagram sebagai sebuah applikasi 

photo sharing dan juga sebagai sebuah media penyebaran informasi. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu alasan mengapa sebuah applikasi Photo Sharing berbasis 

internet mampu memiliki begitu banyak penguna tentu adalah karena media 

tersebut mampu memenuhi dan menjawab kebutuhan dari para penggunanya. 

 If a particular media is able to satisfy the desires and needs of its readers, then that 

particular media will be highly consumed (Tubbs & Moss 2006). 

  Didukung dengan pernyataan di atas, maka penulis berhipotesa bahwa 

applikasi Photo Sharing Instagram memiliki begitu banyak pengguna karena 

mampu menjawab kebutuhan dan keinginan dari para penggunanya. 

 Jika penulis masuk dalam kedalam konsep dari Uses and gratification, dan 

meneliti Photosharing Apps dengan teori ini, khalayak luas dapat mengetahui 
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factor-faktor yang menjadi indikator mengapa Photosharing Apps memiliki begitu 

banyak pengguna. 

Untuk mengetahui factor-faktor yang dapat menarik banyak orang dalam 

menggunakan Photosharing apps berdasar Uses and Gratification Theory, penulis 

menggunakan Photosharing Apps Instagram, yang tersedia hanya melalui telepon 

genggam berbasis Apple dan Android dan dapat memiliki total 40 juta pengguna, 

dengan total foto mencapai 1.000.000.000 foto (USA today 2012).  

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor mengapa 

Photosharing apps dapat memiliki begitu banyak pengguna, kebutuhan apakah 

yang mendorong para pengguna tersebut menggunakan Photosharing apps 

Instagram, dan apakah instagram dapat memenuhi ekspektasi dari para 

penggunanya 

I.3 Rumusan Masalah 

 Penulis mengadakan penelitian dengan menganilisis masalah mengunakan 

teori Uses and Gratification oleh Kantz (1973) terhadap pengguna/audiens dari 

Applikasi Instagram. Adapun pertanyaan riset dalam penelitian ini adalah: 

1) Kebutuhan apakah yang mendorong pemakaian para pengguna 

Photosharing Apps Instagram? 

2) Kebutuhan apakah yang dipenuhi ketika mengunakan Photosharing Apps 

instagram?   

3) Apakah Photosharing Apps Instagram Instagram mampu memberi 

kepuasan kepada para penggunanya? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukanya 

penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui kebutuhan apakah yang mendorong pengunaan Photosharing 

Apps Instagram. 

2) Mengetahui kebutuhan apakah yang dipenuhi ketika mengunakan 

Photosharing Apps instagram. 

3) Mengetahui apakah Photosharing Apps Instagram mampu memberikan 

kepuasan kepada para penggunanya. 

I.5 Kegunaan penelitian  

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1) Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis yang dapat penulis sampaikan adalah memperdalam 

ilmu pengetahuan mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tentang 

khalayak media internet, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan dan kepuasan yang mendorong seseorang mengunakan suatu 

aplikasi Photo Sharing. 

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan 

sehingga kedepanya para peneliti, serta mungkin para inventor dari media-

media baru dapat mengetahui dan mungkin menciptakan sebuah media 

baru yang sesuai faktor-faktor penarik tersebut sehingga bisa kembali 

menarik perhatian publik, dan untuk para pengguna media agar bisa 
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mengerti faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa mereka sangat gencar 

dalam menggunakan aplikasi instagram.  

I.6 Sistematika penelitian  

Agar dapat membantu mempermudah pemahaman dari masalah-masalah yang 

akan diulas dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang sistermatis, 

maka penulis mengelompokkan hasil penelitian ini ke dalam enam bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang mengapa penulis 

tertarik untuk mengangkat tema tentang kepuasan dari para penguna 

aplikasi photo sharing instagram. Bab ini akan menjelaskan rumusan 

masalah, identifikasi msasalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

2) Bab II Objek Penelitian 

Bab II akan membahas mengenai objek penelitian penulis, yakni 

Photosharing Apps Instagram. 

3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdiri dari penjelasan-penjelasan dari teori yang akan 

dihubungkan dengan hasil penelitian sebagai sebuah tinjauan pustaka. 

4) BAB IV Metodologi Penelitian 

Bab IV menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi akan 

diterapkan dalam penelitian ini, seperti operasionalisasi konsep, metode 
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penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas serta analisis data. 

5) Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian akan mengunakan table yang 

diperoleh dari pengolahan data yang kemudian akan dianalisis lebih rinci 

dalam subbab pembahasan dengan mengunakan teori komunikasi dan 

konsep jurnalistik yang sesuai dengan penjelasan yang ada pada bab III. 

6) Bab VI Penutup 

Bab ini berisi mengenai rangkuman keseluruhan penelitian dalam sebuah 

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian 

berikut dengan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




