
 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan 

penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

1. Salim Slamet (2010) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan e-Commerce 

Sebagai  Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan  Menengah yang Berdaya 

Saing Global (Studi Kasus pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Kota 

Malang)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan 

bahwa UKM memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian negara, maka 

perhatian besar harus diberikan kepada UKM agar mampu berdaya saing 

secara global. Dalam era informasi saat ini, sistem ICT (Information 

Communication Technology) mampu merubah pola dan model bisnis dari 

model bisnis tradisional ke model bisnis modern (h.70). 

2. Indah Dwi Pratiwi (2019) dalam skripsi yang berjudul “Strategi Peningkatan 

Daya Saing Usaha Mikro Melalui Marketing Online Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pelaku 

Industri Kerajinan Tapis di Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang menjelaskan bahwa strategi peningkatan daya saing 

usaha mikro melalui marketing online diperbolehkan dalam ajaran Islam 

tanpa bertentangan dengan hukum jual beli online dalam islam karena strategi 



 
 

 

 

dan proses pemasaran dilakukan dengan mengimplementasikan konsep 

pemasaran secara Islam , yaitu nilai ketuhanan (Rabbaniyah), nilai etis 

(Akhlaqiyyah), realistis (Alwaqi’iyyah) dan humanistis (Insaniyyah). Kegiatan 

pemasaran selanjutya dikembalikan pada karakteristik yang sebenarnya yakni 

religious, beretika realistis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

(h.95). 

3. Fitri Rachmawati (2018) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Digital 

Marketing Sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Produk Usaha 

Kecil Dan Menengah (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan bahwa Strategi komunikasi 

pemasaran melalui digital marketing yang dilakukan oleh pelaku usaha UKM 

Diah Cookies dan UKM Pawon Kue yaitu penyampaian positioning 

statement di setiap postingan Facebook dan Instagram serta menjalin 

hubungan dengan pelanggan secara fast respond (cepat tanggap) di media 

sosial. Strategi tersebut dapat membangun dan mempengaruhi kesadaran 

merek pada konsumen atau calon konsumen sehingga mereka familiar dengan 

eksistensi merek (brand) dari Diah Cookies maupun Pawon Kue. 

4. Yulianti (2019) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Promosi 

Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dalam Meningkatkan 

Penjualan Produk Online Shop Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Miandsha Shop, Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (Field Research) yang menjelaskan bahwa Miandsha 

melakukan strategi promosi melalui empat alat bauran promosi diantaranya 



 
 

 
 

periklanan yang dilakukan Miandsha melalui internet yaitu khusus melalui 

media sosial instagram. Promosi penjualan yang dilakukan oleh Miandsha 

antara lain dengan memberikan diskon atau penurunan harga, produk gratis, 

kupon, dan hadiah atau give away, dan alat yang terakhir yang dilakukan 

Miandsha publisitas dan hubungan masyarakat seperti membangun hubungan 

baik dengan konsumen dengan cara membangun komunitas SFS (shout for 

shout) untuk saling melakukan promosi silang dan juga kesepakatan dagang 

antara sesama pemilik bisnis online shop. Kegiatan promosi yang telah 

dijalankan oleh Miandsha secara keseluruhan telah dijalankan dengan baik, 

sehingga konsep promosi yang dijalankan mendapatkan tanggapan dan 

respon positif dari kalangan konsumen (h.109). 

5. Muhammad Agung Dharmawan tahun (2019) dalam skripsi yang berjudul 

“Efektivitas Endorsement Non-Selebrity Dalam Membangun Citra Merek 

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Makassar”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan bahwa 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan peluang bagi 

pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk memasarkan produk dan jasa mereka 

kepada konsumen. Perkembangan teknologi memudakan pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa berinteraksi dan memasarkan produk-

produk yang mereka hasilkan. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

di kota Makassar menggunakan metode pemasaran yang beragam yaitu 

dengan metode Online dan Offline, metode ini dipilih berdasarkan kondisi dan 



 
 

 
 

target konsumen yang ditetapkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kota Makassar. 

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar 

menggunakan beberapa media online yang memiliki potensi untuk bisa 

mendapatkan konsumen yang di targetkan. Media-media yang mereka 

gunakan antara lain Instagram, Facebook, dan Twitter. Media-media online 

yang mereka gunakan sangat memudahkan mereka dalam bertransaksi dan 

berinteraksi (h.87). 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah pada penelitian ini dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19 

dimana para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengalami penurunan 

pendapatan dari sebelumnya akibat adanya kebijakan Social Distancing dan 

Stay At Home. Akan tetapi mereka masih tetap mendapatkan keuntungan dari 

penjualan melalui media sosial. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pemanfaatan media sosial dan pembiayaan bank umum syariah 

yang dilakukan oleh pelaku UMK di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada 

situasi tersebut. Selain itu penelitian ini hanya di tujukan kepada pelaku usaha 

mikro dan kecil saja (UMK) tanpa melakukan penelitian pada usaha kategori 

menengah. Penelitian ini juga tidak hanya meneliti tentang pemanfaatan media 

sosial pada UMK namun peneliti juga meneliti tentang bagaimana 

pemanfaatan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pelaku UMK yang ada 

di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. 

 



 
 

 
 

2.2 Landasan Teori 

Berdasarkan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan 

dengan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis mendemonstrasikannya 

sebagai berikut : 

2.2.1 Pemanfaatan 

1. Pengertian Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau 

bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau 

perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002). 

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan 

menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan 

berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat 

imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan 

(Poerwadarminto, 2002). 

 Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah berasal dari 

kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang 

berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar 

dapat bermanfaat. 

2.2.2 Media Sosial (Social Media) 

1. Definisi Media Sosial  (Social Media) 

Menurut (Cindy Paramitha Rizal, 2012) Media sosial (Social Media) 

adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang 

bersifat interaktif. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang 



 
 

 
 

mengubah pola penyebaran informasi yang sebelumnya bersifat satu ke 

banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens. 

 Media sosial menurut Kaplan and Haenlein (2010) merupakan 

sekelompok aplikasi yang berbasiskan pada internet dan dibangun 

berdasarkan kerangka pikiran ideologi dan teknologi dari platform Web 

2.0, medium ini dapat menghubungkan individu dengan individu untuk 

sharing dan berkumpul secara online,  Web 2.0 merupakan suatu platform 

dasar terbentuknya media sosial, platform ini menyediakan kemudahan 

bagi penggunanya untuk berkolaborasi secara online dan berbagi (sharing)      

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, saat ini 

digunakan untuk menyebarluaskan informasi secara cepat, viral, dan 

menyebar kepada pengguna internet dalam jumlah yang besar (h.61). 

Menurut Zarella (2010) media sosial adalah sebuah paradigma baru 

dalam konteks industri pemasaran yang paling baik dijelaskan dalam 

konteks paradigma industri media tradisional. Media tradisional, semisal 

televisi, surat kabar, radio, dan majalah adalah teknologi monolog dan 

statis. Penerbit majalah yang merupakan organisasi besar yang 

mendistribusikan konten yang mahal kepada konsumen, dan pemasang 

iklan membayar untuk menyisipkan iklan mereka di dalam konten 

tersebut. Ketika kita duduk asyik menonton program televisi favorit, tetapi 

tiba-tiba keasyikan dan terpotong oleh jeda iklan. jika tidak setuju dengan 

sesuatu yang kita baca di surat kabar, tentu kita tidak bisa langsung 

memprotes redakturnya (h.2-3). 



 
 

 
 

Daniel Iman, dkk. (2005) menyatakan bahwa berbeda halnya 

perkembangan teknologi-teknologi website baru memudahkan semua 

orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten 

mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video di Youtube dapat 

diproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan 

tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk 

memasang iklannya. Sekarang, pemasang iklan dapat membuat konten 

sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang (h. 4). 

2. Karakteristik Media Sosial   

Dalam jurnal User Participation of Social Media, disebutkan lima 

karakteristik utama dalam media sosial: 

a. Participation, suatu tindakan yang berorientasikan pada keterlibatan  

pengguna dalam menggunakan media sosial, dapat berupa frekuensi 

kunjungan dan lama penggunaan. 

b. Opennes, kondisi saat media sosial tidak memiliki hambatan untuk 

mengakses informasi dan membagikan konten tertentu. 

c. Conversation, percakapan yang terjadi di media sosial dapat menyebar  

secara cepat karena kemudahan akses yang terhubung dengan internet. 

d. Community, media sosial menawarkan sebuah mekanisme bagi     

individu atau organisasi untuk membentuk komunitas yang memiliki 

kesamaan minat. 



 
 

 
 

e.   Connectedness, informasi dalam media sosial berkarakteristik viral, 

kondisi ini memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk 

terhubung satu dengan yang lain.  

Teknologi digital akan membantu manajemen perusahaan sehingga 

aktivitas pemasaran akan mengarah pada dua hal, yakni peningkatan 

pendapatan dan pengurangan biaya yang akhirnya secara efektif 

meningkatkan nilai perusahaan. Seperti pendapat Zarella yang dikutip dari 

jurnal Daniel Iman K, dkk (2005) bahwa media sosial dalam pemasaran dapat 

menekan biaya dan memberikan dampak yang besar atau istilahnya “low 

budget, more effect” adapun peran media sosial dalam pemasaran antara lain: 

a.  Media sosial dapat memberikan identitas mengenai produk yang 

ditawarkan 

b. Berperan sebagai penelitian pemasaran dalam usaha mencari 

informasi mengenai kebutuhan konsumen. 

c. Media sosial dapat dijadikan sebagai penghubung komunikasi 

antara pemasar dengan konsumen, hal ini bertujuan untuk 

mempertahankan hubungan dengan konsumen. 

d. Media sosial mendekatkan perusahaan dengan konsumen. 

Konsumen dapat mereduksi waktu yang mungkin digunakan 

hanya untuk melihat produk secara langsung, media sosial 

berfungsi untuk menampilkan produk setiap waktu. 

e. Media sosial ditujukan untuk membangun customer engagement 

(kualitas interaksi). 



 
 

 
 

3. Pemasaran Media Sosial 

Pertumbuhan popularitas media sosial adalah tren utama dalam bisnis 

digital. Seperti situs jejaring sosial tertentu seperti Facebook, Google+, Twitter, 

dan Instagram. Pemasaran media sosial juga mencakup media seperti video 

online dan aplikasi interaktif yang ditampilkan di jejaring sosial khusus seperti 

YouTube atau disematkan ke situs web. Penting bagi semua bisnis untuk 

memahami model bisnis dan pendapatan dari jaringan dan platform sosial 

utama yang saat ini sangat berpengaruh dalam membentuk pendapat orang 

tentang merek (brand). 

*Sumber : hootsuite.com Social Media Management Platform 

 

Dari data di atas secara peringkat Facebook menjadi sosial media yang 

paling populer di dunia dengan 2,449 milyar akun. Dari data di atas 

menggambarkan bahwa bagaimana sosial media saat ini menjadi layanan yang 

cukup dominan diminati di dunia maya. Mengingat visi internet pada 

permulaaanya adalah untuk menghubungkan satu dengan lainnya (teknoia.com, 

2020). 



 
 

 
 

Menurut Dave Chaffey (2014), ada 6 kategori terbagi di dalam media 

sosial : 

a) Social networking. Jejaring sosial, penekanannya di sini adalah         

mendengarkan pelanggan dan berbagi konten yang menarik. Facebook 

dan Twitter cenderung paling penting untuk audiens konsumen sedangkan 

LinkedIn untuk audiens bisnis. 

b) Social knowledge. Pengetahuan sosial, ini adalah jejaring sosial informasi 

seperti Yahoo! Answers, di mana pemasar dapat membantu audiens 

dengan memecahkan masalah mereka dan secara halus menunjukkan 

bagaimana produk tersebut telah membantu orang lain 

c) Social sharing. Ini adalah situs bookmark sosial seperti Pinterest yang 

dapat berguna untuk memahami konten yang paling menarik dalam suatu 

kategori, bisa dalam bentuk gambar, video, atau link yang diberi judul dan 

label untuk memudahkan pengguna lain menemukannya. 

d) Social news. Twitter adalah contoh yang paling popular untuk berbagi 

berita.  

e) Social streaming. Situs sosial media yang bisa mengirim data secara 

terus-menerus (stream) secara real-time dan kaya akan foto, video, dan 

podcast (rekaman audio atau video yang tersedia di internet) seperti 

YouTube (h.7-8). 

1. Facebook Marketing 

a. Pengertian Facebook Marketing 



 
 

 
 

Definisi Facebook Marketing yang dikutip dari Zainal Muttaqin 

(2011) adalah melakukan aktivitas pemasaran menggunakan semua 

fasilitas yang disediakan oleh Facebook dengan tujuan meningkatkan 

penjualan (sales) dan menjalin komunikasi yang lebih lama dan akrab 

dengan pelanggan (customer relationship). 

b. Fitur Facebook for Business (Facebook untuk Bisnis) 

Selain akun personal atau profile, Facebook juga mengeluarkan Fan 

Page Facebook atau Halaman Facebook seperti blog yang menyediakan 

informasi yang beraga sesuai dengan keinginan pemiliknya, mulai dari 

perusahaan, pendidikan, layanan, produk fisik, artis, komunitas, dan  

masih banyak lainnya. Fitur ini lebih mengarah ke bidang bisnis. 

Tujuannya untuk memberikan info terbuka kepada publik, selain itu 

Facebook juga menyediakan segala kebutuhan untuk beriklan 

menggunakan Facebook Ads.          

Dengan adanya Fan Page membuka kesempatan pemilik halaman 

terhubung   dengan lebih banyak pelanggan dan bisa untuk bergabung 

membuat sebuah komunitas dan mengembangkannya (h.5). 

Sedangkan Facebook Ads (Iklan Facebook), membantu pemilik 

halaman untuk menemukan orang yang tepat (target), menarik perhatian 

mereka, dan mendapatkan hasil. Dengan dua miliar orang menggunakan 

Facebook setiap bulan, menjadikan Facebook wadah yang potensial 

(Facebook Business, 2020). 



 
 

 
 

Fitur Facebook for Business semakin lengkap dengan aplikasi 

WhatsApp Business yang memudahkan pemilik halaman dapat 

berinteraksi dengan pelanggan secara mudah dengan menggunakan alat 

untuk mengotomatiskan, mengurutkan, dan dengan cepat menanggapi 

pesan (Whatsapp Business, 2020) 

Menurut Ginting (2012), Facebook diartikan sebagai mesin yang 

sangat pintar, canggih, serba komplit, namun justru sangat user friendly. 

Dari segi teknis, Facebook juga bersifat open source sehingga pengguna 

bisa menambahkan sendiri aplikasi yang disukai. Sedangkan dari segi 

sosial, Facebook bisa dikatakan sebagai identitas di dunia maya. 

2. Instagram Marketing 

a) Pengertian Instagram 

Menurut Nisrina (2015) Instagram adalah sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk membagikan foto dan video. Instagram sendiri 

merupakan bagian dari Facebook, setelah Mark Zuckenberg 

mengakuisisinya pada tahun 2012. Dan karena merupakan bagian dari 

Facebook, memungkinkan teman di Facebook bisa mem-follow akun 

instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang 

digunakan untuk membagi foto, membuat banyak penggunanya yang 

mulai melakukan bisnis online dengan mempromosikan produk-produknya 

melalui Instagram.  

Sistem sosial dalam Instagram adalah dengan menjadi pengikut 

(followers) akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. 



 
 

 
 

Sehingga dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram 

sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka (like) dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya 

(h.137) 

Menurut Bambang Dwi Atmoko (2012), Media Sosial sebagai 

aplikasi yang diminati banyak pengguna, Instagram menjadi media sosial 

yang banyak sekali peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya, bisa 

dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran, melalui share foto-

foto produk, dan tentunya memiliki banyak followers. Instagram 

memudahkan konsumen untuk melihat produk yang dijual dan dapat 

langsung memberi komentar di bawah foto yang diminati. 

b) Indikator Media Sosial Instagram 

Menurut Bambang Dwi Atmoko (2012),  dalam bukunya Instagram 

Handbook yang menyatakan indikator darisebuah media sosial yaitu: 

1) Hashtag. Suatu label (tag) berupa kata yang diberikan awalan simbol  

tanda #. Fitur pagar (tanda pagar) ini penting karena sangat 

memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto yang tersebar di 

Instagram dengan label tertentu. 

2) Lokasi (Geotag). Smartphone telah dilengkapi fitur geotag yang 

berguna untuk mengetahui lokasi tempat pengambilan gambar. 

3) Follow. Suatu sistem dengan menjadi mengikuti suatu akun pengguna    

lainnya, atau memiliki pengikut Instagram. 



 
 

 
 

4) Share. Foto atau video dari Instagram dapat dibagi melalui jejaring 

sosial lainnya. 

5) Like. Simbol love, digunakan sebagai penanda bahwa pengguna yang 

lain menyukai foto yang telah diunggah oleh pengguna lain. 

6) Comment atau komentar. Bagian dari interaksi dalam Instagram 

memberi komentar berupa saran, pujian, atau kritikan. 

7) Mention. Menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto 

(caption) dan juga pada komentar foto,bertujuan untuk berkomunikasi 

dengan pengguna yang disinggung (h.21). 

c) Fitur Sosial Instagram 

Instagram sebagai media sosial berbagi foto memiliki dasar-dasar 

dalam penggunaanya. Menurut Landsverk yang dikutip dari (Monica 

Utari, 2017) fitur penggunaan Instagram meliputi: 

1.)  Feed. Pada fitur ini pengguna dapat melihat postingan  yang 

diunggah teman yang sudah diikuti. 

2.)  Popular “tab”. Digunakan pengguna untuk melihat foto yang 

diunggah pengguna lain. Foto atau video yang masuk ke dalam 

halaman populer, merupakan tempat kumpulan dari foto-foto yang 

paling banyak disukai setiap waktunya. Jika ingin melihat suatu hal 

yang lebih spesifik, bisa menuliskan pada kolom pencarian 

username dan hashtag. 

3.)   News and Updates. Dengan Instagram memungkinkan berinteraksi 

dengan teman yang diikuti melalui foto atau video yang diunggah 



 
 

 
 

dengan like atau comment dan memunculkan notifikasi pada akun 

kita yang memberikan informasi pengguna Instagram lain. 

4.)  Like, Comment, Bookmark. Like atau comment pada Instagram 

adalah sebuah apresisasi dan penghargaan  tersendiri bagi 

pengguna Instagram. Jika pengguna tertarik pada suatu unggahan, 

maka kita bisa memberikan like pada foto tersebut dengan 

memberikan double tap ditandai dengan muncul simbol love pada 

layar dan comment jika ingin berinteraksi dengan pengguna lain. 

Dalam Instagram memang tidak menyediakan fitur untuk 

download, namun apabila menyukai postingan tertentu dan ingin 

melihatnya lagi di lain waktu, fitur bookmark atau simpan. 

5.)  Your Profile. Profil dapat dilihat pada ikon user, dipojok kanan 

bawah. Pada profile tersimpan arsip-arsip foto yang pernah 

diunggah. 

6.)   Posting. Adalah sebutan ketika akan mengunggah foto. Foto yang 

akan diunggah dapat diberi filter bawaan dari Instagram agar 

terlihat menarik. Dikutip dari situs (digitalmarketer.id, 2020) di 

tahun 2016 Instagram mempunyai fitur tambahan yakni Instagram 

Stories. Fitur ini mendorong pengguna agar membuat dan membagi 

konten lebih banyak lagi yang tidak akan muncul di profile grid 

atau dalam Instagram feed. Fitur ini memungkinkan pengguna 

mengirim foto dan video yang menghilang setelah 24 jam. Fitur ini 

bisa dimanfaatkan untuk pengembangan brand dengan membagi 



 
 

 
 

konten dibalik layar (behind-the-scenes). Dengan Insta stories, 

brand memiliki peluang untuk membawa followers ke dalam 

sebuah perjalanan dan  menceritakan kisah dibalik postingan feed 

stories mereka.  

Selain itu di tahun 2017, Instagram menambahkan fitur Live 

Stories sama persis dengan fitur Facebook Live. Seperti yang 

dikutip dari portal (CNNindonesia, 25 Januari 2017)  bahwa untuk 

menggunakan fitur Live ini, pengguna cukup menyapu layar ke 

kanan dari laman feed dan pilih 'Start Live Video.  

Setelah siaran selesai, maka video Live tadi menghilang dari 

aplikasi. Saat pengguna sedang melakukan siaran langsung, 

pemberitahuan akan dikirimkan ke semua teman. Dengan begitu 

followers bisa menyaksikan siaran tersebut. Ada juga Top Live 

yang bakal menampilkan Live Stories terpopuler yang sedang 

mengudara. 

d) Instagram For Business (Instagram untuk Bisnis) 

Dikutip dari situs (business.instagram.com, 2020), di tahun 2016 

diluncurkan fitur alat bisnis Instagram baru untuk membantu 

perusahaan memahami pengikutnya dengan lebih baik dan dalam 

mengembangkan bisnisnya. 

Dengan alat baru tersebut, perusahaan dengan berbagai ukuran 

dikenal dengan profil bisnis, memperoleh wawasan tentang pengikut 

dan kiriman, serta mempromosikan kiriman untuk mendorong tujuan 



 
 

 
 

bisnis di dalam aplikasi seluler Instagram. Artinya, pelanggan dapat 

melihat informasi penting di profil akun Instagram sebuah perusahaan 

seperti alamat bisnis atau info kontak dari akun perusahaan. Dan dapat 

memperoleh informasi yang dapat ditindaklanjuti tentang kiriman yang 

memiliki kinerja terbaik, hari dan waktu terbaik untuk mengirim, serta 

perincian demografi pengikut akun perusahaan tersebut. Bisa juga 

untuk mempromosikan kiriman yang sudah pernah dibagikan, dan 

menyertakan tombol seperti “Pelajari Selengkapnya”, untuk 

menjangkau pelanggan baru di pemirsa target dari perusahaan. 

e) Instagram Ads (Advertising) 

Instagram memiliki banyak keuntungan yang sangat banyak sekali 

salah satunya beriklan melalui Instagram. Dengan menggunakan alat 

periklanan yang sama dengan Facebook Seperti yang diulas di situs 

(digitalmarketer.id, 2020) berikut merupakan beberapa keuntungan 

beriklan di Instagram: 

1.) Target konsumen yang spesifik 

2.) Lebih fleksibel 

3.) Lebih murah 

4.) Jangkauan lebih luas 

4. Pemanfaatan Media Sosial oleh Pelaku UMKM 

Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Sebagaian 

aktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan 

teknologi informasi untuk menjalankan usahanya. Semakin banyaknya 



 
 

 
 

pesaing menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi 

dalam memenangkan persaingan tersebut. Strategi komunikasi pemasaran 

yang tepat digunakan untuk bisa meraih pangsa pasar yang dituju sehingga 

dapat meningkatkan penjualan.  

(Mohamed Trio dan Debbey Arisandi, 2018) menyatakan bahwa, pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mampu bersaing di pasar 

internasional agar tak tertindas. Apalagi, di era persaingan ini, pelaku UMKM 

seharusnya melek akan teknologi informasi (TI) agar dapat memudahkan 

memasarkan produk hingga ke luar negeri. Tercatat, jumlah UMKM di 

Indonesia cukup banyak, sekitar 50 juta pelaku UMKM. Dalam era digital 

saat ini, pelaku UMKM akan membutuhkan teknologi informasi yang tepat 

untuk bisa tumbuh berkembang dan bersaing di era digital saat ini. Pelaku 

UMKM menemui kesulitan untuk mendapatkan solusi teknologi informasi 

yang tepat karena pelaku UMKM tidak memiliki staf khusus yang ahli dalam 

bidang teknologi informasi yang dinamis. Kendala lain, yakni banyaknya 

ragam produk teknologi, membuat pelaku UMKM bingung memilih solusi 

yang pas. Oleh sebab itu para pelaku UMKM membutuhkan panduan dalam 

memilih teknologi informasi yang tepat sesuai jenis usaha dan kebutuhannya 

(h. 2).  

Menurut Stelzner dikutip dari Purwana (2017) media sosial berpotensi 

untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Aplikasi 

media sosial tersedia mulai dari pesan instan hingga situs jejaring sosial yang 

menawarkan pengguna untuk berinteraksi, berhubungan, dan berkomunikasi 



 
 

 
 

satu sama lain. Aplikasi-aplikasi ini bermaksud untuk menginisiasi dan 

mengedarkan informasi online tentang pengalaman pengguna dalam 

mengonsumsi produk atau merek, dengan tujuan utama meraih engage atau 

mengikutsertakan masyarakat. Dalam konteks bisnis, people engagement 

dapat mengarah kepada penciptaan profit (h.8). 

Stockdale, Ahmed, dan Scheepers berhasil mengidentifikasi business 

value dari penggunaan media sosial bagi UMKM, seperti yang dikutip dari 

(Purwana, 2017) yakni sebagai berikut: 

1.) Terciptanya saluran pemasaran yang berkelanjutan; 

2.) Kenaikan pendapatan jangka pendek dan penjualan jangka 

 panjang; 

3.) Penurunan biaya advertising hingga 70%; 

4.) Reduksi dalam biaya pemasaran secara keseluruhan; 

5.) Terciptanya competitive advantage; 

6.) Kemudahan promosi lintas platform media sosial; 

7.) Peningkatan popularitas merek dan produk; 

8.) Pengenalan organisasi atau perusahaan ke masyarakat. 

Sosialisasi strategi digital marketing dalam bentuk pemanfaatan media 

sosial sangatlah penting karena dapat memberi pengetahuan kepada para 

pelaku UMKM mengenai cara maupun tahapan dalam memperluas jaringan 

konsumen melalui pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produknya 

sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi UMKM itu sendiri. 

 



 
 

 
 

2.2.3 Pembiayaan Bank Umum Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan  

Menurut (Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, 2010) dalam bukunya 

Islamic Banking menyatakan, bahwa pembiyaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan  lembaga keuangan 

lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil. 

 Jika dilihat dari segi hukum perundang-undangan yang dimaksud 

pembiayaan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis 

program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah 

ialah suatu kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama 

permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain 

dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk 

melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai 

akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba 

dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. 

 Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 



 
 

 
 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Kemudian pada Undang-undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 21 

tahun 2008 pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa ;  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh  

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa. 

2. Fungsi Pembiayaan  

Dari pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah kepada 

masyarakat penerima terdapat beberapa fungsi yang dapat disimpulkan, 

diantaranya: 

a. Meningkatkan Daya Guna Uang 

Nasabah yang menyimpan uang atau dananya dalam bank dalam 

bentuk giro, tabungan, dan deposito. Maka dana atau uang tersebut 

dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank sebagai 

usaha peningkatan produktivitas. 

b. Meningkatkan Daya Guna Barang 



 
 

 
 

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan 

mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut 

meningkat, misalnya peningkatan utility dari padi menjadi beras. 

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang 

dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat. 

c. Meningkatkan Peredaran Uang 

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran 

pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 

sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini 

selaras dengan pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang 

itu selain dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal dengan uang 

giral, maka ada juga exchange of claim, yaitu bank memberikan 

pembiayaan dalam bentuk uang giral. 

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha 

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan 

ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan 

usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi 

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan 

kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang 

mempunyai kemampuan. 

e. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional 



 
 

 
 

Sebagai lembaga pembiayaan, perbankan tentunya tidak hanya 

bergerak didalam negeri, akan tetapi juga mancanegara. Misalkan saja 

dengan negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi menjalin 

hubungan antar negara baik secara bilateral dan multilateral tentunya 

pihak lembaga keungan banyak memberikan bantuan kepada negara-

negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui 

kredit (G to G, Government to Government), (Kasmir, 2002) 

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha 

yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai 

macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam 

UMKM telah diatur dalam payung hukum. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 

tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, UMKM perlu 

diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai 

kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan 

(bi.go.id, 2020) 

Pemberdayan UMKM sebagaimana yang dimaksud diatas ialah perlu 

diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui 

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, 



 
 

 
 

dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga 

mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan 

rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 

a. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Wulan Ayodya (2020) menyatakan bahwa, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) yaitu : 

1) Usaha Mikro 

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. 

2) Usaha Kecil 

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tersebut. 

3) Usaha Menengah 

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang per orangan atau badan usaha yang bukan 



 
 

 
 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang tersebut (h.27). 

UMKM merupakan kegiatan  usaha yang mampu memperluas lapangan 

kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, 

dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 

mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar 

utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, 

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud 

keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa 

mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara 

(bi.go.id, 2020). 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta  

kelembagaan UMKM dalam perkonomian nasional, maka pemberdayaan  

tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, duni usaha, 

dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan 

(bi.go.id, 2020). 

b. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Pada Bab II Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM bertujuan menumbuhkan 



 
 

 
 

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.  

 Sedangkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM): 

1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang dan berkeadilan. 

2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi 

usaha yang tangguh dan mandiri. 

3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan 

ekonomi dan pengentasan kemiskinan (ibid). 

c. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Pada Bab IV Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang kriteria 

dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

1.)  Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

2.)  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 



 
 

 
 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

2.500.000.0000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

 3.)  Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)  

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil 

pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai 

kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan 

yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan 

bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usaha dalam 

satu tahun (ibid). 

      Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

berdasar perkembangan, dari sudut pandang perkembangannya (Arif 

Rahmana, 2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu: 



 
 

 
 

a. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih 

umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang 

kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memilik 

sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan 

subkontrak dan ekspor. 

d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang 

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi 

menjadi Usaha Besar. 

2.2.5 Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

 Menurut Tulus (2010), UMKM yang terus mengalami peningkatan dan 

perkembangan yang baik dapat dilihat dari beberapa ciri sebagi berikut: 

  a. Tenaga kerja yang terampil  

 b. Produk UMKM yang variatif  

 c. Akses UMKM terhadap pasar semakin luas  

 d. Teknologi yang semakin canggih/ modern  

 e. Omset dan profitabilitas meningkat  

 f. UMKM yang akan bisa membuat produk-produk yang kompetitif yang 

berarti juga UMKM yang bisa bertahan terus dan bahkan berkembang 

pesat. 



 
 

 
 

 Literatur ini didukung oleh banyak studi kasus mengenai peran UMKM 

sebagai motor penggerak inovasi dan efek positifnya terhadap industri-industri 

dimana UMKM tersebut beroperasi pada khususnya dan ekonomi pada umumnya. 

Hasil penelitian dari Audretsch dan Fritsch (2002) mengungkapkan bahwa di 

daerah-daerah yang tingkat kelahiran perusahaan-perusahaan baru lebih tinggi 

juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

di daerah-daerah yang sebaliknya, yang tingkat membuka atau memulai usahanya 

rendah. Mereka menyimpulkan bahwa motor penggerak pertumbuhan telah 

bergeser ke kewirausahaan sebagai suatu sumber pertumbuhan. 

 


