
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Sulawesi Tenggara. 

Persentase UMKM di Sulawesi Tenggara mencapai 99,14 persen dari total jumlah 

usaha di Sulawesi Tenggara. Jumlah UMKM tersebar pada semua kategori 

nonpertanian didominasi usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dengan porsi 50,22 persen. 

Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, 

masing-masing 21,43 persen dan 8,49 persen. (Analisis Hasil SE, 2016) 

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah 

penggunaan teknologi informasi. Tercapainya kinerja yang positif tentunya 

dengan meningkatkan daya saing UMKM. Penggunaan teknologi informasi akan 

mampu meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan, dan efisiensi pertukaran 

informasi. Khristianto (2012) menambahkan jika teknologi informasi pada saat ini 

akan memperluas jaringan pemasaran dan memperluas market share. Pada era 

digital ini, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam 

pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, tak 

terkecuali di Kota Kendari, berikut data jumlah pedagang menurut Kecamatan di 

Kota Kendari tahun 2019 : 

 

 



 
 

 

 

Tabel 1. 

Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Kendari, 2019 

NO Kecamatan 
Pedagang 

Besar 

Pedagang 

Menengah 

Pedagang 

Kecil 

1 Mandonga 32 112 241 

2 Baruga 15 191 172 

3 Puuwatu 8 98 166 

4 Kadia 30 215 328 

5 Wua-wua 19 167 254 

6 Poasia 15 143 242 

7 Abeli 2 22 62 

8 Kambu 8 96 191 

9 Nambo 2 13 36 

10 Kendari 9 119 277 

11 Kendari Barat 11 105 254 

Total 151 1.281 2.223 

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari 

 

Terlebih hari ini tidak hanya perusahaan besar yang menggunakan internet 

sebagai bagian pemasaran lain dari perusahaannya usaha-usaha kecil juga 

menggunakannya bahkan pada tahun 2019 nilai transaksi melalui bisnis online 

tercatat mencapai angka 265,07  triliun dengan jumlah pengguna internet sebesar 

107,2 juta pengguna tumbuh 12,6% dibandingkan tahun 2018 (Kontan.co.id, 11 

Februari 2020). 

Efendy Zain (2010) menyatakan bahwa Industri perbankan syariah tentu 

tidak lepas dari pembiayaan dalam menopang ekonomi nasional terutama pada 

peningkatan pembiayaan di sektor UMKM yang saat ini belum diikuti 

pemahaman serta pengetahuan sebagian pelaku UMKM terhadap sistem 

operasional perbankan syariah, mekanisme dan cara mengakses skim-skim 

pembiayaan untuk UMKM pada perbankan syariah. Hal ini dapat mempengaruhi 



 
 

 

tingkat aksesibilitas UMKM dalam memperoleh pembiayaan untuk menjalankan 

kegiatan usahanya dari perbankan syariah yang saat ini sedang tumbuh pesat. 

Peranan perbankan Syariah dalam pengembangan sektor riil dapat dilihat 

dari skema yang dikembangkan dalam pembiayaan bank umum syariah, selain 

dalam kontribusi nyata yang disumbangkan oleh bank umum syariah melalui 

tugasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dilihat dari skema pembiayaan 

yang dikembangkan, bank umum Syariah hanya menyalurkan pembiayaannya 

untuk sektor riil. Dinamika bisnis yang terjadi pada sektor riil akan terefleksi 

langsung pada kegiatan perbankan Syariah.  

Wiwin Agustina (2014) menyatakan bahwa Dalam upaya pembangunan 

perekonomian nasional, meningkatkan daya saing bagi usaha mikro kecil 

menengah merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Hal tersebut 

berkaitan dengan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan 

adanya strategi peningkatan daya saing bagi UMKM maka sektor pembangunan 

perekonomian nasional akan semakin besar, salah satu faktor yang cukup berperan 

penting untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro adalah dengan mengadopsi 

teknologi informasi (h.12).  

Dalam Islam promosi sangat dianjurkan tetapi harus berpegang pada 

kebenaran dan kenyataan, hal ini harus sesuai dengan Firman Allah SWT dalam 

Al Qur’an surah An-Nisa’ (4) ayat 29: 

َنُكْم ِِبْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم َوََل  ََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

َ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما  تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اَّللَّ



 
 

 

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang KepadaMu (Qur’an 4:29). 

 

Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani (2017) menjelaskan bahwa 

dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, dan (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Islam 

merupakan agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan yang 

berlandaskan dengan Al-Qur’an dan hadist. Salah satunya adalah kegiatan jual 

beli konsumen (muamalah). Kegiatan muamalah diantaranya kegiatan ekonomi, 

dimana ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas aktivitas manusia baik 

individu maupun kelompok dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam Islam, promosi yang sangat dianjurkan oleh Rasullulah adalah menjelaskan 

kepada konsumen dengan benar, tidak hanya keunggulannya saja yang dijelaskan 

akan tetapi kekurangan atau efek samping penggunaan produk juga harus 

dijelaskan (h. 24). Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 

172: 

َٰٓأَيَُّيا ٱنَِّذيَه َءاَمنٌُ۟ا ُكهٌُا۟  ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُدًُن يَ  ٱْشُكُزً۟ا ّلِِلَّ ًَ ُكْم  ِت َما َرَسْقنَ  ََ ِمه َطيِّبَ     

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang 

baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah , jika 

benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Qur’an 2:172). 

 

Syabbul Bahri (2013) menjelaskan dari ayat diatas kita boleh melakukan 

transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, 

saling ikhlas baik dalam menginformasikan produknya adalah dengan melakukan 



 
 

 

periklanan melalui media massa, lewat iklan inilah perusahaan berusaha tidak di 

perbolehkan menghasut konsumen bahwa produknyalah yang paling baik, murah, 

bermutu dibandingkan dengan produk lainnya karena hal ini tentunya sesuai 

dengan ajaran Islam baik dari Al-Qur’an, hal ini sebagai rasa syukur kepada Allah 

SWT  (h.139). 

Dalam sebuah hadist juga telah diriwayatkan agar sebagai seorang 

pedagang kita tidak boleh berdusta dalam berkata : 

َسهَّم َ -:  ًَ ُ َعهَْيِو  ِ – َصهَّى َّللاَّ ْحَمِه ْبِه ِشْبٍم قَاَل: قَاَل َرسٌُُل َّللاَّ َعْه َعْبِد انزَّ

ُ اْنبَْيَع؟ قَاَل: ” بَهَى  ِ أَنَْيَس قَدْ أََحمَّ َّللاَّ اُر ” قِيَم: يَا َرسٌَُل َّللاَّ اَر ىُُم اْنفُجَّ ” إِنَّ انتُّجَّ

يَْحِهفٌَُن فَيَأْثَُمٌنَ  ًَ نَِكنَُّيْم يَُحِدّثٌَُن فَيَْكِذبٌَُن  ًَ  “ 

Terjemahnya : Dari „Abdurrahman bin Syibl, ia berkata: Rasulullah SAW 

besabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada 

yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-

beli?”. Rasulullah menjawab : “Ya, Namun mereka sering berdusta dalam 

berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. Ahmad3/428) 

 

Beradasarkan Observasi yang penulis lakukan pada 19 Maret 2020 di 10 

tempat pelaku UMK yang ada di Kecamatan Puuwatu, penulis memperoleh fakta 

bahwa UMK yang ada di Kecamatan Puuwatu menghasilkan produk khas 

Sulawesi Tenggara dan memasarkannya secara tradisional maupun online. Namun 

dari pada itu masih ada beberapa pelaku UMK yang belum memaksimalkan 

pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produknya. 

UMK Kecamatan Puuwatu menjadi subjek dari penelitian ini karena 

penulis memiliki ketertarikan pada produk khas Sulawesi Tenggara yang 

diproduksi dan ingin mengetahui apakah pemanfaatan media sosial memberikan 



 
 

 

kontribusi yang besar terhadap pengembangan UMK dan media sosial apa yang 

dominan digunakan oleh pelaku UMK tersebut. Maka berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis mengangkat judul “Pemanfaatan Media Sosial Dan 

Pembiayaan Bank Umum Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan 

Kecil (Studi Pada Pelaku UMK di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari) 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas,  penelitian ini memfokuskan  pada 

masalah  berapa besar pemanfaatan media sosial dan bagaimana pemanfaatan 

pembiayaan perbankan syariah dalam pengembangan UMK di Kecamatan 

Puuwatu, Kota Kendari 

1.3  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial yang dominan digunakan oleh pelaku 

UMK di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari  ? 

2. Bagaimana media sosial memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

usaha mikro dan kecil di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ? 

3. Bagaimana pemanfaaatan pembiayaan bank umum syariah pada pelaku usaha 

mikro dan kecil di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui media sosial apa yang dominan digunakan oleh pelaku 

usaha mikro dan kecil di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari 



 
 

 

2. Untuk mengetahui seberapa besar media sosial memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil di Kecamatan Puuwatu Kota 

Kendari 

3. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pembiayaan bank umum syariah 

yang dilakukan pada pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Puuwatu 

Kota Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

keilmuan di bidang Kewirausahaan, khususnya pada hal yang berkaitan 

dengan pemanfaatan media sosial dan pembiayaan bank umum syariah dalam 

pengembangan usaha. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai 

masukan agar pelaku usaha mikro dan kecil memanfaatkan media sosial 

sebagai sarana promosi usahanya. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka yang 

menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan  adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak UMK Kecamatan 

Puuwatu Kota Kendari dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Media Sosial adalah  media yang digunakan oleh pelaku UMK  Kecamatan 

Puuwatu Kota Kendari untuk  memasarkan usahanya 



 
 

 

 

 

3. Pembiayaan Bank Umum Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh 

pelaku UMK Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kepada bank umum syariah 

untuk menambah modal dan mengembangkan usahanya. 

4. Pengembangan UMK adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

meningkatkan keuntungan usaha melalui pemasaran produk secara online dan 

pemanfaatan pembiayaan yang dilakukan di perbankan syariah. 

 


