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ABSTRAK
Era teknologi digital yang berkembang dengan pesat seperti saat ini telah membantu
manusia mempermudah melakukan berbagai aktivitas tanpa ada batasan ruang dan waktu.
Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan untuk mengiklankan suatu barang atau jasa, dan juga
bisa memberikan informasi seperti kegiatan sosial melalui media sosial. Penggunaan internet
yang kian meningkat, membuat penerapan crowd mulai sangat dikenal dan diaplikasikan dalam
berbagai keperluan, seperti crowdfunding. Penelitian ini berjudul Media Sosial Instagram
sebagai Sarana Crowdfunding (Studi Deskriptif Kualitatif pada Pemanfaatan Instagram dalam
Akun “kitabisacom”). Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram Kitabisa sebagai sarana pelaksanaan
crowdfunding. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Media Richness Theory atau
biasa disebut Teori Kesempurnaan Media. Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.
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ABSTRACT
The era of digital technology that is developing rapidly as it is today has helped humans
make it easier to carry out various activities without any limitations of space and time. Digital
technology can also be used to advertise goods or services, and can also provide information
such as social activities through social media. The increasing use of the internet has made the
application of crowds very well known and applied in various purposes, such as crowdfunding.
This research is entitled Instagram Social Media as Crowdfunding Means (Qualitative
Descriptive Study on Instagram Utilization in “kitabisacom” Account). This study aims to find
out and explain how to use Kitabisa's Instagram social media as a means of implementing
crowdfunding. The theory used in this research is Media Richness Theory or commonly called
Media Perfection Theory. The type of research used is a qualitative approach with a descriptive
type of research. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and
documentation.
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