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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran oleh 

pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa di masa pandemi 

Covid-19 sangat membantu memulihkan pendapatan UMKM. 

Dari penelitian ini, 10 dari 11 sampel UMKM Kecamatan 

Pomalaa yang terdampak pandemi Covid-19 beralih 

menggunakan media sosial sebagai media pemasaran  dan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

penjualan secara konvensional. Dari hasil wawancara pada 

penelitian ini dijelaskan para pelaku UMKM di Kecamatan 

Pomalaa menggunakan tiga jenis media sosial dalam 

melakukan pemasaran yaitu, Facebook, Instagram dan 

Whatsapp. Namun, media sosial yang paling efektif digunakan 

untuk pemasaran adalah Facebook. Hal ini dikarenakan untuk 

wilayah kecamatan Pomalaa masyarakatnya mayoritas 

menggunakan Facebook, selain itu karena pengguna Facebook 

terdiri atas berbagai macam kalangan. Berbeda dengan media 

sosial Instagram dan Whatsapp yang terbatas karena promosi 

hanya bisa tersampaikan kepada pengikut dan nomor kontak 

yang tersimpan. Penggunaan media sosial sebagai media 

pemasaran juga sangat diperlukan di masa pandemi karena 

dapat mengurangi interaksi langsung antara penjual dan 

pembeli.  

Pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa merasa sangat 

terbantu dengan melakukan pemasaran lewat media sosial. 

Penjualan melalui media sosial sangat efektif dalam 

meningkatkan penjualan dan pendapatan karena pemasaran 

melalui media sosial relatif murah sehingga mengurangi biaya 

promosi. Selain itu, dapat memasarkan produk dengan 
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jangkauan yang lebih luas, serta dapat membangun kesadaran 

merek.  

2. Pemasaran online melalui media sosial yang dilakukan 

UMKM di Kecamatan Pomalaa telah sesuai dengan 

karakteristik pemasaran syariah yang dipraktekkan oleh Nabi 

Muhammad SAW yaitu Ketuhanan atau theitis 

(Rabbaniyyah), etis (akhlaqiyyah), realistis (al-waqi‟iyyah), 

dan humanistis (insaniyyah).  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis memberikan saran : 

1. Para pelaku UMKM di Kecamatan Pomalaa untuk beralih 

memanfaatkan media sosial dalam pemasaran karena 

selain dapat mengikuti perkembangan zaman, pemasaran 

menggunakan media sosial atau secara online dapat 

menghemat biaya serta fleksibel karena dapat melakukan 

pemasaran disituasi apapun termasuk situasi pandemi 

Covid-19 

2. Pemerintah dan Dinas terkait UMKM agar memberikan 

pelatihan Digital Marketing kepada pelaku UMKM hal ini 

bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi 

digital, sehingga dapat menambah pengetahuan pelaku 

UMKM tersebut dalam hal pemanfaatan media sosial dan 

media digital lainnya. Dengan kegiatan tersebut pelaku 

UMKM dapat mempromosikan usahanya lebih baik lagi 

serta meningkatkan keuntungan dan membangun 

kesadaran merek usaha (Brand Awareness).  

3. Pelaku UMKM dapat meningkatkan strategi penjualan 

yang lebih tinggi melalui pemanfaatan Digital Marketing 

seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grabfood, Gofood 

dan market place lainnya agar dapat meraih pangsa pasar 

yang lebih luas. 
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5.3 Limitasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya membahas terkait pemanfaatan media 

sosial sebagai media pemasaran bagi UMKM di 

Kecamatan Pomalaa yang terdampak pandemi Covid-19. 

Diharapkan, penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait 

bagaimana penggunaan Digital Marketing lainnya sebagai 

media pemasaran dan pengembangan UMKM. 

2. Hasil penelitian terkait pemasaran syariah dalam penelitian 

ini hanya terbatas pada kesesuaian pemasaran berdasarkan 

karakteristik pemasaran syariah yang dipraktekkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Diharapkan, penelitian 

selanjutnya dapat meneliti secara mendalam terkait aspek-

aspek yang memiliki peluang adanya kecurangan dalam 

melakukan pemasaran ditinjau dalam perspektif 

pemasaran syariah. 

3. Minimnya jumlah informan dalam penelitian ini 

dikarenakan penelitian dilaksanakan dimasa pandemi. 

Selain itu, penyajian data hanya berupa perbandingan 

dalam bentuk presentase, hal ini karena UMKM pada 

penelitian ini belum memiliki laporan keuangan secara 

rinci. 
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