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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Indonesia mengalami penurunan pemasukan di bidang UMKM 

karena adanya pandemic Covid-19 terutama yang lebih terdampak ialah 

perekonomian para UMKM, pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2018 terdapat 

beberapa pelaku UMKM mencapai angka 64,2 juta dengan angka yang cukup 

tinggi hal ini dapat menyerap angka 97,02% dari presentase total yang ada 

terdapat tenaga kerja serta mampu dalam berkontribusi terhadap PDB sebesar 

60,34% yang sudah di hitung sebelum nya oleh Kementerian Koperasi. 

Terdapat beberapa jumlah yang terus meningkat dengan seiring kemajuan 

teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin terus berkembang. 

(Kementerian Koperasi dan UKM., 2020)  

 

Gambar 1.1 Kondisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia 

tahun 2018 (sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 

2018) 
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Berikut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan inti dari 

perekonomian Indonesia. Pada masa pandemic Covid-19 sebuah perekonomian 

tidak bisa menentu akibat wabah Covid-19, yang diketahui bahwa posisi 

UMKM sangat rentan dari sebelum adanya pandemic Covid-19. Karena adanya 

pemberlakuan pembatasan sosial, rata-rata omzet harian UMKM di masa 

pandemi kini hanya tinggal 15-10 persen dari kondisi normal sebelum adanya 

pandemic ini. Para pelaku usaha kecil tersebut tentunya harus bisa memutar 

otak agar bisa beradaptasi dengan perubahan dimasa sekarang ini dan 

mengubah strateginya dari yang sebelumnya dengan strategi baru yang akan 

mempertahankan pemasukannya. Maka dari itu salahsatu nya adalah teknologi 

yang menjadi jalan keluarnya untuk mengatasi permasalahan yang ada di masa 

pandemic Covid-19 harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Beberapa 

cara untuk bertahan hidup, usaha-usaha kecil ini mengalihkan penjualan ke e-

commerce. Selama pandemi, terjadi peningkatan transaksi daring sebesar 69 

persen. Menurut Survey Sensum & Neuro Sensum, terdapat angka 59 persen 

UMKM yang mengalami perubahan pada fokus ke penjualan secara online 

agar tetap mempertahankan penjualannya. Ancaman krisis ekonomi yang 

dialami akibat pandemi memaksa para pebisnis, mulai dari kelas mikro hingga 

para perusahaan besar, membuat mereka untuk membuka mata lebar-lebar 

untuk menemukan peluang di tengah kesulitan saat pandemic Covid-19. 

Bahkan bisa membuka usaha kecil yang baru selama pemberlakuan dirumah 

saja. ( Survey Sensum & Neuro Sensum, 2020)    

Ada beberapa Efek krisis ekonomi dan keuangan sebelumnya lebih 

terlokalisir di sektor-sektor tertentu. Kali ini, UMKM justru menjadi sektor 

yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena Covid-19. Dalam arahannya 

saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, 

Jakarta, pada Jumat (20/03), Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan 

jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di 

saat sekarang ini baik yang ada di posisi APBN maupun APBD. Presiden 

meminta realokasi yang measuk pada posisi  APBN dan APBD tersebut untuk 
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tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus corona. Berdasarkan 

Berita (Irham & Indonesia, 2020) 

Dampak wabah virus corona atau Covid-19 ini memang sangat terasa di 

aspek bisnis dan ekonomi. Salah satu penyebab pola pemasaran yang berubah 

dalam waktu yang cukup singkat terlebih ketika diberlakukan social distancing 

dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para pemasar harus bisa 

memutar otak untuk tetap mempertahankan kestabilan pemasukan pada produk 

yang mereka jual. Disaat situasi pandemic ini pula banyak pedagang mencoba 

survive untuk tetap menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan cara 

apapun demi mencukupi kebutuhan keluarga. Semaksimal mungkin para 

pedagang atau UMKM ini harus bisa menyesuaikan diri di masa yang baru 

sekarang untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan pemasukan yang 

mereka dapatkan menurut (Irham & Indonesia, 2020) 

Sebagai strategi brand dalam mempertahankan brand tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil dalam memasarkan produk atau jasa 

kepada konsumen di tengah pandemic Covid-19. Para pebisnis semaksimal 

mungkin harus bisa untuk mengoptimalkan pemasaran online atau daring dan 

mencoba untuk bisa memasuki digital branding sebagai sarana komunikasi 

kepada target konsumennya. Agar tetap dapat bertahan di tengah masa 

pandemi ini, para pelaku brand harus bisa menyesuaikannya dengan maksimal. 

Mulai dari fokus ke pemasaran digital melalui website yang dijadikan e-

commerce, social media, search engine, penjualan melalui marketplace dan 

bentuk tim reseller untuk menjual produknya menurut (Irham & Indonesia, 

2020) 

Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian secara global yang 

berpengaruh kepada semua masyarakat mulai dari golongan kecil. Terdapat 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan yang 

sangat parah dalam kurun waktu satu dekade terakhir atau mencapai angka 5%. 

Sementara itu informasi mengenai rupiah terus melemah terhadap dolar AS 

atau setara dengan Rp15.200 per Rabu (18/03) menurut (Irham & Indonesia, 

2020) 
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Berdasarkan berita di medcom.id (media Indonesia) yang di publikasi pada 

09 Juli 2020 diinfokan bahwa Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) mengalami sejumlah persoalan di masa pandemic Covid-19. Salah 

satu persoalannya yaitu, penurunan penjualan, permodalan, distribusi 

terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh yang 

diberitahukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kementerian 

Ketenagakerjaan berupaya melakukan pemulihan di sektor UMKM. Sehingga, 

dapat menahan laju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam (2020, n.d.) 

UMKM memiliki manajemen yang berdiri sendiri, modal yang disediakan 

sendiri, daerah pemasaran dalam lingkup lokal, memiliki aset perusahaan yang 

kecil, serta jumlah karyawan yang  terbatas. Pada saat pandemi ini memasuki 

Indonesia, pada umumnya terdapat mayoritas UMKM yang memiliki cadangan 

modal tentunya sangat terbatas untuk melanjutkan aktifitasnya sebagai 

pebisnis. Kenyataannya UMKM juga memiliki ruang produksi yang lumayan 

terbatas, sehingga protokol kesehatan sulit untuk diterapkan para pebisnis. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) menyampaikan 

dalam webinar yang dilaksanakan dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi Desa 

pasca COVID-19 di Pulau Jawa” yang mengatakan bahwa UMKM memang 

tergolong paling rentan pada krisis akibat COVID-19 yang sedang dialami saat 

ini. Para UMKM, dimasa pandemi ini menyebabkan sulitnya penataan pada 

masalah keuangan, adanya hambatan dalam proses produksi, mulai 

terhambatnya operasional usaha pebisnis, bahkan diberlakukan sejumlah 

pengurangan pekerja maupun jam kerja karyawan, hingga PHK di beberapa 

perusahaan kepada karyawan menurut (Permadi, 2020). 

UMKM tidak terlepas dari dampak buruk pandemi Covid-19.  Berbeda 

dengan krisis 1998, yang dampak buruknya lebih mengena pada usaha besar, 

maka pandemi Covid-19  juga menyasar UMKM (“Inovasi-Dan-Solusi-Umkm-

Di-Era-Pandemi-Covid-19 @ Radarsolo.Jawapos.Com,” 2020) 

Dalam informasi yang di peroleh dari berita jawa pos, banyak UMKM 

yang  mengalami penurunan pendapatan hingga harus menghentikan usahanya. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional 
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(ILO) mengatakan bahwa di Indonesia pada kurun waktu sekitar 6-24 April 

2020 ditemukan hampir mencapai 70% para UMKM yang memutuskan untuk 

berhenti berproduksi dengan alasan yang beragam. Terdapat sebanyak 63%  

UMKM meminta para karyawannya untuk melakukan cuti berbayar atau tidak 

berbayar pada masa pandemic Covid-19 ini. Kurang lebih sebanyak 90% 

banyak yang mengalami masalah arus pada kas keuangan. (“Inovasi-Dan-

Solusi-Umkm-Di-Era-Pandemi-Covid-19 @ Radarsolo.Jawapos.Com,” 2020) 

Berdasarkan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam bekerja sama 

untuk memulihkan aktifitas ekonomi, terutama pada para UMKM harus segara 

diberlakukan. Ada beberapa hal yang sangat penting yang diperlukan dalam 

pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19 ini, salah satunya adalah 

kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil survei dari 

McKinsey & Company menunjukkan adanya persentase tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemulihan ekonomi yang dijabarkan menjadi tiga kategori 

((2020)., n.d.) 

1. Pesimis : yang kita ketahui mengenai COVID-19 akan memiliki 

bebrapa dampak dalam jangka panjang pada ekonomi dan 

menunjukkan regresi/jatuh ke dalam resesi panjang. 

2. Tidak yakin : pada kenyataannya terdapat informasi bahwa ekonomi 

akan terkena dampak selama 6-12 bulan atau lebih dan akan 

mengalami stagnasi atau menunjukkan pertumbuhan yang lambat 

sesudahnya. 

3. Optimis : beranggapan bahwa ekonomi di Indonesia akan pulih dalam 

2-3 bulan dan tumbuh sama atau lebih kuat dari sebelum COVID-19 

untuk memberikan sebuah harapan baru. 
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Gambar 1.2 Grafik Kepercayaan Masyarakat Tahun 2020 

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat keoptimisan masyakarat 

Indonesia cenderung turun dan tingkat ketidakyakinan akan pemulihan 

ekonomi negara cenderung naik. Namun, persentase masyarakat ‘pesimis’ 

terhitung sedikit dan tidak berubah signifikan. Dapat dilihat bahwa 

kenyataannya terdapat sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki 

kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah untuk memulihkan 

perekonomian negara, berharap akan ada jaminan untuk kesejahteraan mereka 

secara finansial. ((2020)., n.d.) 

Kementerian PPN akan menyampaikan beberapa strategi atau sebuah 

langkah-langkah untuk diadaptasi oleh para UMKM dalam pemulihan ekonomi 

negara, ( McKinsey & Company, 2020) di antaranya : 

 

1. Akselerasi pemanfaatan teknologi (digitalisasi) untuk pemasaran, 

distribusi, produksi hingga sistem pembayaran. 

2. Spesialisasi, modifikasi atau pengembangan produk baru sesuai 

kebutuhan pasar. 

3. Kolaborasi dengan mitra dalam supply chain untuk menjamin 

pasokan bahan baku. 
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4. Penerapan standar keamanan produk dan protokol kesehatan 

5. Perubahan atau diversifikasi target pasar. 

 

Berdasarkan berita yang diperoleh dari berita.com salah satu jenis UMKM 

yang harus tetap bertahan dimasa pandemic ini adalah bidang kuliner yang 

merupakan pilihan banyak orang (kurang lebih 70 persen Usaha Kecil dan 

Menengah/UKM), UMKM kuliner ini lebih banyak karena dianggap bahwa 

jenis bisnis yang lebih mudah dilakukan daripada bisnis lain seperti UMKM 

Fashion dan lainnya. Pada dasarnya bisnis kuliner juga bisa termasuk kedalam 

golongan bisnis yang cukup rumit dijalankan, dikarenakan bahwa bisnis ini 

juga membutuhkan banyak kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan untuk 

dijalankan secara lancar. Keberadaan produk bisnis kuliner berupa makanan 

atau minuman tidak pernah sepi peminat (Berita.com, 2020) 

Berkaitan dengan strategi para pedagang atau UMKM salah satunya di 

bidang kuliner yang harus bisa menyesuaikan diri di masa yang baru sekarang 

untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan pemasukan yang mereka 

dapatkan, Media internet merupakan salah satu new media  yang saat ini 

digunakan dan memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari terutama 

dalam dunia bisnis. Salah satu manfaat positif dari new media yaitu situs media 

online atau E-commerce dijadikan sebagai media untuk jual-beli online. Maka 

dalam hal ini, penulis ingin mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang 

diterapkan oleh pelaku UMKM melalui salah satu media digital. (Berita.com, 

2020) 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuat sebuah dokumen Rencana 

Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun rencana 

kerja dan pengambilan kebijakan ynag berkaitan dengan sebuah pembangunan 

koperasi dan UMKM di Kota Tangerang Selatan selama 5 tahun. Hal tersebut 

menjadi acuan Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang Selatan menyusun 

berbagai kegiatan tahunan yang dilakukan secara musyawarah. Tujuan 

diadakannya penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sebagai 

berikut : (Koperasi et al., 2021) 



 

8 

 

Ghania Sofia Sabila, 2021 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN UMKM KULINER DALAM 

MEMANFAATKAN DIGITAL MARKETING UNTUK MEMPERTAHANKAN 

PEMASUKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

1. Memberikan pedoman dalam penyelesaian rancangan pedoman rencana 

kerja 5 tahun ke depan. 

2. Memberikan informasi yang jelas mengenai data potensi koperasi dan 

UMKM. 

3. Menentukan sebuah target yang dicapai kinerja tahunan selama 5 tahun.  

 

Pemerintah Tangerang Selatan membangun Rencana Strategis (RENSTRA) 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah periode 2016-2021. Berdasarkan 

data di dalam RENSTRA mengenai Keberhasilan dan Implementasi 

pelaksanaan ini pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah dalam rangka 

mendukung keberhasilan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021 

berharap agar data yang sudah diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan 

seluruh pemangku kepentingan pembangunan Perkoperasian Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Kota Tangerang Selatan. (Koperasi et al., 2021) 

Perkembangan perekonomian Kota Tangerang Selatan mencapai level 

tertinggi mencapai 8,4% di atas rata-rata LPE Provinsi hingga Nasional. 

Terdapat data Kontradiksi pendataa per kapita penduduk Kota Tangerang 

Selatan hanya sebesar Rp. 11.800.000,-. Ada beberapa tantangan Koperasi dan 

pemberdayaan UMKM Kota Tangerang Selatan diantaranya adanya 

perdagangan bebas, pengaruh iklim usaha yang belum sepenuhnya diberi 

dukungan dan juga adanya perluasan kesempatan lapangan kerja melalui 

penumbuhan wirausaha baru. (Koperasi et al., 2021) 

Terdapat sebuah pendataan Sensus UMKM Kota Tangerang Selatan Dinas 

Koperasi UMKM Kota Tangerang Selatan Tahun 2015  
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Tabel 1.1 Sensus UMKM Kota Tangerang Selatan 

 

Dalam bidang perkoperasian yang luas wilayah nya mencapai 147,19 km2 

Kota Tangerang Selatan terbilang maju, setidaknya hingga bulan Desember 

menunjukan ada 490 koperasi yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan dari 

jumlah tersebut 277 unit koperasi tersebut adalah koperasi yang terbilang aktif. 

Terdata pada sebuah data sensus UMKM Kota Tangerang Selatan bahwa 

UMKM Kuliner dari 7 (tujuh) Kecamatan Kota Tangerang Selatan dengan 

Jumlah 7547 data dari beberapa macam UMKM yang ada di Kota Tangerang 

Selatan. Dari jumlah yang benyak tersebut diharapkan koperasi dapat 

mensejahterakan anggotanya dan mampu membina dan mengembangkan 

UMKM yang ada di wilayah masing-masing. (Koperasi et al., 2021) 

Kondisi perekonomian di Wilayah Tangerang Selatan mengalami fluktuasi 

yang terbilang signifikan. Perekonomian yang dialami Wilayah Tangerang 

Selatan mengalami sebuah peningkatan usaha yang dapat mengindikasikan 

bahwa pada kenyataannya koperasi Tangerang Selatan ini mengalami 

peningkatan kenaikan dalam operasionalnya. (Sapti, 2019) 
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Gambar 1.3 Diagram Sebaran Daerah UMKM Tangerang Selatan 

 

 

Sebaran data daerah UMKM diatas, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan 

Pamulang menempati urutan pertama dan kedua. Kedua kecamatan tersebut 

berperan menjadi daerah penyumbang Unit Koperasi yang berkedudukan yang 

berpotensi pada persenan yang cukup dominan yaitu kecamatan Ciputat 26% 

dan Kecamatan Pamulang 22% dari total keseluruhan Koperasi yang berada di 

Kota Tangerang Selatan. (Sapti, 2019) 

 Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendorong banyak 

nya kelompok-kelompok masyarakatnya untuk meningkatkan keterampilan dan 

taraf hidup mereka melalui UMKM (Johny et al., 2019). Menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai pengertian dari UMKM yaitu sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 Pengertian dari  
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UMKM 

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah 

 

Usaha produktif milik 

orang perorangan dan 

atau badan usaha 

perorangan yang 

memenuhi kriteria 

Usaha Mikro 

Sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang 

ini. 

 

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 langsung 

maupun tidak langsung 

dari usaha menengah 

atau udah besar yang 

memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana 

dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. 

 

Usaha ekonomi 

produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang 

buka merupakan anak 

perusahaan atau cabang 

perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha 

besar dengan jumlah 

kakayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang 

ini . 

    

Tabel 1.2 Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 

 

UMKM saat ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang 

kuat untuk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 

3 terkait dengan tujuan dari UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. Pemerintah sangat mendorong terciptanya banyak pengusaha baru 
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yang bergerak dalam bidang UMKM sehingga mampu menciptakan lapangan 

kerja untuk masyarakat lainnya. Tentu saja peran UMKM di Indonesia 

mencapai 58,97 juta pelaku menurut Data Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund 

(Smartlegal.id 2019). Hal ini menunjukan bahwa pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

telah menargetkan 5.000 UMKM tambahan yang masuk di marketplace. 

(Johny et al., 2019)  

 

Gambar Ilustrasi UMKM Tangerang Selatan 

Sumber : Kabarbanten.com-pikiran rakyat 

Beredar berita mengenai jumlah perusahaan yang tutup atau gulung tikar di 

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di masa Pandemi Covid-19 terus bertambah 

dengan seiring berjalan nya waktu. Saat ini sudah tercatat jumlah perusahaan 

yang sampai tutup ada Sembilan dan 3.015 orang di antaranya terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan rincian 1.887 jiwa dari 48 

perusahaan. Dirumahkan 880 jiwa dari 80 perusahaan dari informasi kepala 

Dinas Ketenagakerjaan Balaikota Tangsel. Pada sektor industry UMKM yang 
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gulung tikar atau bangkrut sebanyak 246 badan usaha di awal masa pandemic 

corona, 816 UMKM telah mengajukan bantuannya ke Pemkot Tangsel. 

(Agustini, 2020) 

Kalangan pelaku usaha memohon suntikan dana karena tidak bisa 

berwirausaha lagi kemudian hari karena adanya kelak kelok yang melanda 

negara ini dengan adanya virus yang menyebar dan menyebabkan banyak nya 

masalah terutama dikalangan perekonomian Indonesia saat ini. Terutama bagi 

kalangan UMKM yang bergantung dari sebuah penghasilan harian, seperti para 

pejuang pedagang dipinggir jalan. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat 774 

UMKM yang sudah di data. Adapun jumlah yang beruntung karena 

mendapatkan beberapa dana bantuan sosial yang cukup untuk kebutuhan harian 

ekonomi senilai Rp 600 ribu ada kurang lebih 301 para pelaku UMKM. 

(Agustini, 2020) 

Adapun yang menjelaskan selaku ketua Dekopinda Kota Tangsel bahwa 

UMKM dan Koperasi merupakan beberapa sektor yang terdampak sangat 

serius pada saat pandemic Covid-19 ini terjadi. Pemerintah sangat di harapkan 

oleh masyarakat untuk bisa menyegerakan untuk terus melahirkan dan 

menetapkan yang bisa memastikan proses kegiatan usaha agar tetap 

berlangsung. (Agustini, 2020) 

 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh UMKM 

kuliner di Tangerang Selatan dalam meningkatkan pemasukan dimasa 

pandemic menggunakan digital marketing? 

 

2. Bagaimana memaksimalkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan 

strategi komunikasi yang dijalankan oleh UMKM kuliner di Tangerang 

Selatan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang digunakan oleh 

UMKM kuliner di Tangerang Selatan dalam meningkatkan pemasukan 

dimasa pandemic menggunakan digital marketing. 

 

2. Untuk mengetahui cara memaksimalkan pengguna sumber daya dalam 

mendukung pelaksanaan strategi komunikasi yang dijalankan oleh UMKM 

kuliner di Tangerang Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Secara Akademis 

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, maka peneliti menetapkan 

kegunaan teoritis penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 

bidang ilmiah khususnya untuk kajian Ilmu Komunikasi khususnya 

yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Pemasaran dalam 

meningkatkan pemasukan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan 

informasi bagi peneliti lain serta dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan. 

3. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjadi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya tentang penelitian kualitatif. 

 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan 

serta masukan bagi pengguna sosial media dalam melakukan komunikasi 

pemasaran online.  

Penelitian menetapkan kegunaan praktis sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai strategi komunikasi pemasaran UMKM dalam 

meningkatkan pemasukan dimasa pandemic Covid-19. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan salah satu sumber 

pengetahuan dan bahan masukan serta pemikiran untuk menambah 

wawasan bagi para pedagang UMKM untuk tetap memaksimalkan 

pemasukan dimasa pandemic Covid-19. 

3. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi oleh para 

penelitian lanjutan menganai penelitian yang sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa bab yang akan dijabarkan, 

masing-masing bab dan sub-bab ditulis secara terperinci, dan tersusun sebagai 

berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai signifikasi penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

 BAB II KAJIAN TEORITIS 

Bab ini berisikan uraian berbagai teori dan pengertian yang 

menjadi dasar untuk menguraikan masalah, dan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian itu sendiri. 

 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uaraian mengenai metode dan jenis 

penlitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, 

teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian. 

 



 

16 

 

Ghania Sofia Sabila, 2021 

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN UMKM KULINER DALAM 

MEMANFAATKAN DIGITAL MARKETING UNTUK MEMPERTAHANKAN 

PEMASUKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan uraian hasil penelitian yang telah 

diperoleh penulis. Di bab ini penulis mendeskripsikan objek 

penelitian, hasil penelitian dan juga membahas keterkaitan 

konsep dan teori yang digunakan dengan hasil penelitian 

sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.  

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berupa kesimpulan akhir dari penelitian ini. Penulis 

juga memberikan saran-saran mengenai objek penelitian 

yang diteliti.  

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


