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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja 

berdampak terhadap berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. 

Dampaknya tidak hanya dirasakan secara domestik, namun juga 

terjadi secara global. Berdasarkan Laporan Organisation for 

Economic Co-operation Development (OECD): SME Policy 

Responces di Indonesia sendiri dampaknya cukup signifikan 

diberbagai sektor seperti sektor pariwisata, sektor perdagangan, 

industri, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

(UMKM). Salah satu dampak yang terlihat  disebabkan pandemi 

Covid-19 ini adalah tutupnya usaha-usaha dari sektor UMKM yang 

berdampak kepada turunnya penghasilan pelaku UMKM serta 

dirumahkannya karyawan (Pakpahan, 2020). 

 Menurut Aknolt Kristian Pakpahan, Indonesia yang 

didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga 

terdampak secara serius bukan hanya pada aspek total produksi dan 

nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang 

harus kehilangan pekerjaannya disebabkan oleh pandemi ini. 

Menurut Kemenkop UKM pada tahun 2020 ada sekitar 37.000 

UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat 

serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen 

melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan 

permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada 

masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan 

mendapatkan bahan baku mentah (Rahman, 2020).   

 Beberapa masalah di atas tentunya berkaitan dengan adanya 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

diterapkan dibeberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah 

Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. 
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Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, 

PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan 

terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, 

distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada 

akhirnya berdampak pada kinerja UMKM dan perekonomian 

nasional (Kementrian Kesehatan, 2020). 

 Berdasarkan hasil kajian Kementrian Keuangan 

(Kemenkeu) tahun 2020 atas dampak Covid-19 terhadap UMKM 

yaitu melemahnya daya beli masyarakat yang akan memperburuk 

aktifitas ekonomi sehingga perbankan dan perusahaan pembiayaan  

berpotensi  mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. Selain 

itu, dampak Covid-19 membuat UMKM tidak dapat menjalankan 

usahanya sehingga terganggu kemampuan UMKM dalam 

memenuhi kebutuhan kredit. (Santoso, 2020) 

 Sebagai sektor yang menyimpan potensi ekonomi yang 

besar bagi Indonesia, pelaku UMKM perlu melihat lebih jeli solusi 

alternatif yang akan membantu usaha tetap jalan di masa pandemi 

Covid-19. Berdasarkan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) dari Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menegah yang 

diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sebesar 

64.194.057 unit UMKM atau sekitar 99,99% unit UMKM di 

Indonesia yang menyumbang 61,07% PDB dan menyerap sekitar 

116.978.631 tenaga kerja atau sekitar 97% dari total angkatan kerja 

(BPS, 2018). Begitupun dengan UMKM yang berada di Sulawesi 

Tenggara, khusunsya di Kabupaten Kolaka, berikut data jumlah 

UMKM menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka tahun 2020 : 
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Tabel 1 

Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Kolaka, 2020 

NO Kecamatan Jumlah UMKM 

1 Kolaka 1032 

2 Latambaga 824 

3 Pomalaa 998 

4 Tanggetada 214 

5 Samaturu 142 

6 Wolo 129 

7 Iwoimendaa 117 

8 Watubangga 298 

9 Polinggoona 103 

10 Toari 97 

*Sumber : Dinas, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka 

 

 Atas dasar data tersebut, situasi pandemi yang membuat 

ekonomi sulit justru mendorong pelaku UMKM menyesuaikan diri 

dalam perkembangan bisnis yang ada, karena bisnis yang mampu 

bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perkembangan 

zaman.  

 Perkembangan zaman identik dengan perkembangan 

teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, salah satunya adalah 

penggunaan media sosial. Melihat situasi dan kondisi saat ini, sudah 

seharusnya penggunaan teknologi digunakan pula pada sektor Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah sebagai solusi alternatif dalam strategi 

pemasaran. Hal ini didasarkan pada beberapa kelebihan dari media 

sosial diantaranya dapat digunakan untuk melakukan komunikasi 

dalam bisnis, membantu pemasaran produk dan jasa, berkomunikasi 

dengan pelanggan dan supplier, melengkapi merk, serta dapat 

mengurangi interaksi secara langsung antar penjual dan pembeli 

sesuai arahan dari pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 ini. 

(Hardilawati, 2020) 
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Media sosial sejatinya memang sebagai media sosialisasi dan 

interaksi, serta menarik orang lain untuk melihat berbagai informasi 

yang tersaji di dalamnya. Media sosial juga dapat mempunyai tujuh 

fungsi potensial dalam bisnis yaitu mengidentifikasi pelanggannya, 

mengadakan komunikasi timbal balik, membagikan informasi untuk 

dapat mengetahui obyek yang disukai pelanggan, kehadiran 

pelanggan, hubungan antar pelanggan berdasarkan lokasi dan pola 

interaksi, reputasi perusahaan dimata pelanggan dan membentuk 

kelompok antar pelanggan (Isnanda, 2018) 

Pada penelitian pemanfaatan media sosial twitter dan 

facebook oleh Suryani (2014) menyatakan bahwa dalam 

perkembangan media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan, mulai dari menjalin pertemanan, mengkampanyekan 

suatu program sampai pada promosi produk maupun jasa. Penelitian 

Marta dan William (2016) terkait pemasaran melalui media 

Instagram berpengaruh kuat dan positif terhadap tingkat ekuitas 

merek SumoBoo yang merupakan salah satu merek pada komunitas 

Food Blogger. Serta pada penelitian terbaru Rizki Isnanda (2018) 

bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bisnis 

berbasis media sosial sebagai alat untuk mengenalkan dan 

memasarkan produk UMKM agar dikenal luas di tingkat nasional 

bahkan Internasinal. Dari penelitian yang sudah dilakukan, peranan 

media sosial sebagai media pemasaran jelas memiliki dampak positif 

khususnya jika dilakukan oleh pelaku UMKM yang mengalami 

kendala pemasaran disebabkan adanya dampak pandemi Covid-19. 

 Di samping itu, adanya perubahan pola pembelian 

konsumen menjadi daring merupakan salah satu peluang UMKM 

untuk memanfaatkan media sosial sebagai salah satu potensi 

alternatif yang digunakan sebagai media pemasaran. Pasalnya, 

media sosial merupakan platform yang banyak diminati, digunakan, 

serta yang paling dibutuhkan di masa pandemi saat ini (Hardilawati, 

2020).  
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Perubahan pola konsumen tersebut tentunya diiringi dampak 

positif maupun negatif.  Media sosial memberikan kelebihan dan 

keuntungan bagi masyarakat seperti dapat mempererat silaturrahim, 

menyediakan informasi, mempermudah aktifitas dalam berbelanja 

dan lain-lain. Namun, media sosial dalam sejarahnya juga 

memberikan kerugian yang tidak sedikit hingga menyentuh kasus 

kriminal yang diperantarantai dari hadirnya media sosial. 

(Purbohastuti, 2017)  

Dampak negatif tersebut berupa risiko seperti mengalami 

kerugian, penipuan, ketidaksesuaian gambar dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil penelitian Ulfa (2019) terdapat 90 pendapat 

responden mengalami kerugian dalam jual beli di internet. Hal ini 

bertolak belakang dengan adanya konsep pemasaran syariah dimana 

dalam pemasaran syariah mengaharuskan para penjual untuk 

bersikap transparan terkait kualitas produk yang dijualnya serta agar 

selalu bersikap baik terhadap semua pihak mulai dari konsumen, 

penyalur, maupun pesaing. (Rivai, 2012). 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal  25 Agustus 

2020 di 11 tempat pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Pomalaa, 

penulis memperoleh fakta bahwa 

 seluruh pelaku UMKM tersebut harus menutup 

toko/kios/warungnya disebabkan anjuran pemerintah terkait PSBB 

untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang dapat dengan cepat 

menyebar lewat interaksi antar individu yang ditularkan lewat 

droplet (partikel air berukuran sangat kecil yang keluar saat batuk 

atau bersin). Oleh karena tutupnya toko/kios/warung para pelaku 

UMKM membuat penghasilan mereka berkurang sehingga mereka 

rasa perlu untuk segera melakukan penjualan via online. Namun, 

diantara 11 pelaku UMKM yang toko/kios/warungnya tutup, hanya 

terdapat 6 pelaku UMKM yang melakukan penjualan via online dan 

hanya memanfaatkan beberapa platform media sosial dalam 

memasarkan produknya. 
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 UMKM Kecamatan Pomalaa yang terkena dampak pandemi 

Covid-19 menjadi subjek dari penelitian ini karena penulis ingin 

mengetahui apakah media sosial memiliki kontribusi yang besar 

terhadap pemasaran serta penjualan produk UMKM di masa 

pandemi Covid-19 dan apakah pemasaran yang dilakukan telah 

sesuai dengan perspektif pemasaran syariah.. Maka berdasarkan 

latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “ Pemanfaatan 

Media Sosial Sebagai Media Pemasaran di Masa Pandemi 

Covid-19 Dalam Perspektif Pemasaran Syariah (Studi Kasus 

UMKM Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka) 

1.2 Fokus Penelitian 

         Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini 

memfokuskan pada masalah seberapa besar pemanfaatan media 

sosial di masa pandemi Covid-19 sebagai media pemasaran oleh 

UMKM di Kecamatan Pomalaa dan bagaimana pemanfaatan media 

sosial sebagai media pemasaran dalam perspektif pemasaran syariah. 

1.3 Rumusan Masalah 

         Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai media 

pemasaran di masa pandemi Covid-19 bagi UMKM di 

Kecamatan Pomalaa ? 

2. Bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai media 

pemasaran di masa pandemi Covid-19 bagi UMKM di 

Kecamatan Pomalaa ditinjau dalam perspektif pemasaran 

syariah? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang 

telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar manfaat media sosial 

sebagai media pemasaran di masa pandemi Covid-19 bagi 

UMKM di Kecamatan Pomalaa 
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2. Untuk menganalisis seberapa besar manfaat media sosial 

sebagai media pemasaran di masa pandemi Covid-19  bagi 

UMKM di Kecamatan Pomalaa dalam perspektif 

pemasaran syariah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

       Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau 

memperkaya serta dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan dibidang Kewirausahaan 

khususnya dibidang pemasaran syariah berbasis media 

sosial. Selain itu, agar dapat dijadikan sebagai perbandingan 

untuk melakukan penelitian yang relevan di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

agar pelaku UMKM dapat dengan penuh memanfaatkan 

platform media sosial sebagai alternatif dalam memasarkan 

produknya di masa pandemi Covid-19 

 

1.6 Definisi Operasional 

       Berdasarkan fokus penelitian yaitu seberapa besar pemanfaatan 

media sosial sebagai media pemasaran di masa pandemi Covid-19 

bagi pelaku UMKM maka perlu adanya deskripsi teoritik terhadap 

variabel dalam penelitian ini. Adapun penjelasan untuk variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, dan cara atau 

perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. 

(Poerwadarminta : 2002 : 125). Pemanfaatan adalah tindakan 

tertentu yang dilakukan oleh UMKM Kecamatan Pomalaa 

untuk mencapai tujuan tertentu 
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2. Media sosial adalah alat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi jarak jauh dengan orang lain. 

Suatu alat pemasaran interaktif, pelayanan, membangun 

komunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan serta alat 

untuk menjual dan membeli produk secara online. (Morrison, 

2007). Media sosial adalah media yang digunakan UMKM 

Kecamatan Pomalaa untuk memasarkan produknya di masa 

pandemi Covid-19. 

3. Strategi pemasaran adalah sistem yang digunakan oleh 

UMKM Kecamatan Pomalaa untuk mempromosikan produk 

nya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi 

dari penjualan sebelumnya.   

4. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis 

yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan 

perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, 

yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta 

prinsip-prinsip syariah dan muamalah dalam Islam. (Alma 

dan Priansa:2014:340). Pemasaran syariah adalah pemasaran 

yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sesuai dengan 

syariat islam.  

 


