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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Cafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung 

dapat memesan minuman dan makanan yang tersedia pada setiap cafe. Cafe termasuk tipe 

restoran namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan dan kenyamanan pengunjung 

sehingga menyediakan tempat untuk nongkrong yang nyaman dan alunan musik santai agar 

para tamu lebih betah dan lebih lama menghabiskan waktu di cafe. Tidak terkecuali di kota 

Sorong, bisnis cafe mulai tersebar luas karena usaha cafe menjadi usaha yang menjanjikan, 

karena penduduk di Kota Sorong relatife berusia 15-29 tahun. Umumnya usia 15-29 tahun 

merupakan usia produktif sehingga memerlukan tempat untuk bersantai, bersosialisasi, 

bertemu rekan kerja dan berkumpul bersama teman. Desain cafe sangat beragam, dari cafe 

yang terkesan ekslusif hingga cafe yang standar. Cafe tersebut memiliki spesifikasi dalam 

menjual produknya. Saat ini usaha cafe muncul menjadi usaha yang memiliki konsep tempat, 

konsep jualan (marketing), konsep kemasan, konsep menu dan konsep pelayan yang 

menarik. Suasana di setiap cafe yang memiliki ciri khas berbeda-beda menjadi salah satu 

daya tarik bagi konsumen, sehingga cafe-cafe di Kota Sorong semakin berkembang dan 

banyak diminati. Saat ini tidak sulit bagi para konsumen untuk mencari cafe di kota Sorong. 

Adapun beberapa cafe yang menawarkan kesan santai, tenang dan nyaman untuk 

berkumpulnya konsumen dengan keluarga, pasangan, teman, rekan kerja atau hanya sekedar 

ingin bersantai menikmati suasana ada juga cafe yang menyediakan musik-musik rock, 

terlihat seperti berisik tetapi banyak pelanggan yang mendatangi cafe tersebut. Cafe-cafe 

yang ada di Kota Sorong mengikuti perkembangan sehingga dapat bersaing dan dapat 

bertahan dengan situasi sekitar.  

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 merupakan salah satu virus yang sangat 

membahayakan dan dapat menyerang tubuh manusia dengan sangat cepat. Menurut World 

Health Organization (WHO) Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sudah tersebar ke 

seluruh dunia termasuk di Indonesia. Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke 510 

kabupaten/ kota dalam 34 provinsi dan jumlahnya terus meningkat. 
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Wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan tingkat kepanikan, kecemasan dan depresi baik 

pada kalangan muda maupun dewasa. Hal tersebut tentunya menimbulkan reaksi bagi 

pemerintah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan atau tindakan secara cepat dan tepat 

salah satunya adalah melakukan upaya “Lock Down” dalam rangka untuk menanggulangi 

wabah virus Corona. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup sekolah, fasilitas 

umum, restoran dan tempat ibadah sampai waktu yang tidak dapat ditentukan (Budiary, 

2020). 

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai daerah di Indonesia 

menimbulkan dampak yang cukup besar. Penyebaran Covid-19 telah melumpuhkan 

perekonomian di Indonesia salah satunya yaitu usaha Cafe-cafe di Kota Sorong, khususnya 

pada wilayah Kilometer 10 karena PSBB menutup kegiatan pembelajaran dan juga 

pekerjaan baik ditingkatan sekolah hingga   perguruan   tinggi   dan   juga   perkantoran.   

Seluruh   masyarakat   tidak   dapat beraktivitas seperti biasanya, semua melakukan belajar 

mengajar, pekerjaan secara online sehingga banyak pekerja kantoran dan mahasiswa yang 

merantau ke Kota Sorong memilih kembali ke daerah masing-masing (Soetjipto, 2020). 

Tabel 1.  Jumlah Penduduk di Kota Sorong usia produktif 

Jumlah Penduduk di Kota Sorong dilihat dari Usia 

dan Jenis Kelamin 

Umur Laki-laki Perempuan  Total 

15-19 546 530 1076 

20-24 575 556 1131 

25-29 569 553 1122 

Sumber: BPS, 2019 

Jumlah penduduk di Kota Sorong sebanyak 282.146 jiwa, jumlah penduduk produktif 

sebanyak 3.329 jiwa. Jumlah tersebut tentunya tidak sedikit dan pastinya berakibat pada 

pendapatan cafe-cafe. Pembelajaran dan pekerjaan yang dilakukan secara online dan 

adanya pengurangan pekerja besar- besaran sehingga sangat berdampak kepada cafe-cafe 

di Kilometeter 10 Kota Sorong karena perekonomian yang menurun, pengangguran yang 

meningkat membuat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung. 
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Pembatasan waktu dan jumlah pengunjung untuk cafe-cafe, toko dan fasilitas umum lainnya 

membuat minat konsumen untuk nongkrong atau bersantai di cafe menjadi lebih sedikit 

karena banyak konsumen senang nongkrong pada jam 9 malam sampai jam 2 subuh sehingga 

adanya pembatasan jam mengurangi minat konsumen untuk mendatangi cafe.  

Usaha cafe mengalami dampak akibat virus Covid-19. Hal tersebut selain disebabkan 

oleh mahasiswa dan para pekerja yang pulang ke daerah masing-masing juga disebabkan 

karena perubahan belanja atau konsumsi masyarakat sebelum dan selama pandemi. 

Masyarakat mengalami pergeseran ke pola makan yang lebih sehat dengan membatasi 

membeli dan berkerumunan dengan banyak orang seperti nongkrong di cafe, bukan saja 

dilarang oleh pemerintah tetapi lebih menjaga untuk tidak berkerumun agar tetap menjaga 

kesehatan diri. Pada Kilometer 10 lebih condong dengan usaha-usaha seperti usaha cafe, 

tetapi pada kilometer sebelum atau sesudah dari Kilometer 10 berbeda blok, seperti pada 

Kilometer 9 lebih terfokus ke permukiman penduduk dan pada Kilometer 11 lebih fokus 

kepada toko yang menjual peralatan pembangunan. 

Hal tersebut terjadi secara terus menerus sehingga usaha cafe dan usaha yang lain 

mengalami penurunan pendapatan perekonomian secara drastis, sehingga penulis tertarik 

untuk melakukan analisa mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha cafe di 

Kilometer 10 Kota Sorong. 

1.2. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1.   Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap usaha cafe di Kilometer 10 Kota 
 

Sorong? 
 

2.   Bagaimana pengusaha cafe-cafe di Kilometer 10 Kota Sorong beradaptasi dengan 

kondisi pandemic Covid-19? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1.   Mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap usaha cafe-cafe di Kilometer 10 
 

Kota Sorong 
 

2.   Mengetahui adaptasi pengusaha cafe di Kilometer 10 Kota Sorong pada masa pandemi 

Covid-19 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.   Sebagai   syarat   utama   menyelesaikan   studi   S1   Fakultas   Geografi   Universitas 
 

Muhammadiyah Surakarta 
 

2.   Memberikan informasi dan referensi mengenai penerapan strategi pengembangan bisnis 

cafe pada masa pandemi Covid-19 

3.   Menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang nantinya akan membantu dampak pandemi 
 

Covid-19 terhadap usaha mikro, kecil dan menengah. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Geografi Ekonomi  

a. Konsep Studi Geografi Ekonomi 

Geografi   Ekonomi   sesuai   namanya   adalah   cabang   ilmu   sosial   yang 

memadukan ilmu geografi dan ekonomi. Geografi Ekonomi menekankan pokok 

bahasannya pada aspek keruangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. 

Distribusi barang dan jasa serta komunikasi merupakan salah satu contoh aspek 

ekonomi yang sangat bergantung pada kondisi ruang atau spasial dari suatu wilayah. 

Kajian geografi ekonomi secara singkat adalah kajian yang bertujuan untuk 

menemukan atau mengoptimumkan potensi ekonomi suatu wilayah berdasarkan 

kondisi geografisnya. Mengingat bahwa kondisi tiap wilayah berbeda-beda, kajian 

geografi ekonomi terapan umumnya terbatas secara regional. Hal yang membedakan 
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geografi ekonomi dengan cabang ilmu ekonomi lainnya adalah penekanan terhadap 

tiga konsep kunci yaitu: 

1. Ruang: Konsep ini merujuk pada penekanan terhadap jarak dan luasan wilayah 

terhadap suatu aktivitas ekonomi. 

2. Tempat: Berbeda dengan ruang, konsep ini menekankan pada aspek sosial seperti 

keadaan sosial-politik, budaya dan komoditas ekonomi. 

3. Batasan atau Skala: Batasan atau skala digunakan untuk memudahkan tipologi fisik 

dari suatu Kawasan karena kondisi tiap wilayah yang berbeda-beda. 

Jarak merupakan salah satu faktor penghambat utama dari aktivitas ekonomi 

manusia dan kondisi geografis sangat mempengaruhi seberapa besar jarak yang 

ditempuh untuk mengadakan suatu aktivitas ekonomi. Tidak hanya jarak, kondisi 

geografis juga dapat mempengaruhi produksi dan permintaan barang dan jasa pada 

wilayah tersebut. Kemudian perkembangan ilmu kartografi menjadi salah satu pijakan 

dari percepatan aktivitas ekonomi manusia pada masa lampau. Penjelajah-penjelajah 

pada masa awal peradaban manusia tidak hanya mendeskripsikan suatu wilayah 

berkaitan dengan aspek visual dari bentang alamnya, namun juga didalamnya termasuk 

aktivitas keseharian manusia serta entitas yang diproduksi dari suatu wilayah, seperti 

yang ditemukakn pada tujuh peta dari daerah Qin, Tiongkok yang merujuk pada abad 

ke 4 SM. Setelah itu Kartografi makin berkembang pada era kolonialisme bangsa Eropa 

yang ingin menemukan wilayah penghasil sumber daya baru di daerah Amerika, Afrika 

dan Asia. Beberapa tokoh modern yang kontribusinya sering dikaitkan dengan geografi 

ekonomi diantaranya: Alfred Weber, Alfred Marshall, Jeffrey Sachs, Paul Krugman dan 

sebagainya (Ghinia, 2018).  

b. Ruang lingkup Geografi dan ekonomi merupakan ilmu yang mempunyai bahasan 

yang luas. Tiga konsep kunci yang telah disebutkan memberikan kita ruang lingkup 

dimana ilmu geografi ekonomi bekerja. Ruang lingkup tersebut diantaranya: 

Jumlah dan distribusi penduduk, peranan unit-unit politik, peranan ekonomi, 

peranan lingkungan budaya, peranan lingkungan alam, interaksi antara manusia, 

serta lokasi, ukuran dan bentuk dari sumberdaya (Abdurachmat & Maryani, 1998). 
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c. Pendekatan Studi Geografi Ekonomi  

Dalam kajiannya, geografi ekonomi tidak hanya menggunakan metode 

pendekatan yang berkaitan dengan aspek spasial suatu wilayah. Pendekatan lainnya 

seperti pendekatan melalui aspek historis dan aspek perilaku merupakan hal yang 

umum dilakukan. Berikut ini adalah metode pendekatan yang berkaitan dengan kajian 

geografi ekonomi beserta penjelasannya (Sokol, 2011). 

a) Pendekatan Teoritis 

Aspek teoretis pendekatan studi geografi ekonomi memuat distribusi spasial 

dari suatu aktivitas ekonomi. Pendekatan teoretis pada geografi ekonomi 

menjelaskan beberapa fenomena seperti: (Sokol, 2011) 

1) Pengelompokan orang-orang berdasarkan pekerjaannya pada suatu bisnis di 

suatu kota. 

2) Penentuan lokasi dari suatu kota berdasarkan rute aktivitas ekonomi seperti 

bandar udara, pelabuhan dan jalan tol. 

3) Distribusi dari pusat bisnis dan aktivitas manusia pada suatu kota dari padat 

kemudian mulai berkurang ke pinggiran kota atau hingga terbentuk pusat 

bisnis baru di pinggiran kota. Bisnis yang terkelompok pada suatu daerah 

dengan hasil produksi yang serupa. 

 

b) Pendekatan Topik  

Pendekatan topik dimulai dari penentuan topik berdasarkan gejala dan 

masalah yang terjadi pada suatu wilayah berkaitan dengan kondisi geografi dan 

aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan landasan keruangan 

akan dapat diungkap karakteristik gejala yang dipilih di daerah yang bersangkutan 

dan kemudian dapat dibandingkan dengan gejala atau masalah di wilayah lain 

(Sunarpi, 2004). 

c) Pendekatan Historis 

Pendekatan historis pada geografi ekonomi, menggunakan data historis 

untuk menganalisis aktivitas dan perkembangan ekonomi pada suatu wilayah 

berkaitan dengan kondisi geografinya. Data historis ini juga dapat digunakan untuk 

menganalisis pola dari suatu gejala ekonomi pada suatu wilayah, seperti bagaimana 
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pusat-pusat aktivitas ekonomi dan populasi penduduk pada suatu wilayah 

mengalami pergeseran dan faktor-faktor penentunya (Sokol, 2011).  

d) Pendekatan Komoditas  

Pada pendekatan komoditas titik berat kajian studi adalah pada komoditas 

yang dihasilkan pada suatu wilayah. kajian ini meliputi garis-garis besar 

penggunaannya, sejarah serta rencana pengembangannya. Aspek geografi yang 

perlu diperhatikan berkaitan dengan kajian ini diantaranya: iklim, kondisi tanah, 

vegetasi, fauna dan lain sebagainya (Sunarpi, 2004). 

e) Pendekatan Aktivitas Manusia atau Pendekatan Perilaku  

Dalam pendekatan aktivitas manusia, aktivitas ekonomi penduduk menjadi 

aspek yang paling diperhatikan. Aktivitas ekonomi penduduk dikaji berdasarkan 

persebarannya, interelasinya dan deskripnya dengan gejala spasial lain yang 

berkaitan dengan aktivitas tersebut seperti: kesuburan tanah, hidrografi, relief, 

transportasi, komunikasi dan lain sebagainya (Sunarpi, 2004 dan Sokol, 2011). 

f) Pendekatan Regional  

Pada pendekatan regional atau kewilayahan, dalam mempelajari suatu 

gejala atau masalah pada suatu wilayah, aspek pengamatan ditekanan bukan kepada 

komoditas atau aktivitas manusianya, melainkan kepada wilayah yang merupakan 

ruang atau wadahnya. Misalnya dalam meninjau masalah kelaparan atau 

kemiskinan berdasarkan wilayahnya. Pertanyaan utama yang muncul adalah di 

wilayah-wilayah mana kelaparan atau kemiskinan itu terjadi. Dengan pertanyaan 

utama tadi akan dapat diungkapkan persebaran gejala atau masalah kelaparan atau 

kemiskinan di permukaan bumi. Apa sebab kelaparan atau kemiskinan terjadi di 

wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya dapat diungkap interelasi dan interaksi 

gejala kelaparan atau kemiskinan itu dengan gejala-gejala lain pada ruang atau 

regional yang sama. Selanjutnya akan dapat diidentifikasi karakteristik gejala 

kelaparan atau kemiskinan berdasarkan ruang atau wilayah (Sunarpi, 2004). 
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B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

Dalam perekonomian di Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha 

yhang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam 

goncangan krisis ekonomi. Kriteria Usaha yang termasuk dalam UMKM telah 

diatur dibawah payung hukum. Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil (UK), 

termasuk usaha mikro (Sudayanto, 2011). 

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang 

dimiliki perorangan maupun badan usaha. Sesuai dengan kriteria usaha mikro. 

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan 

bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat 

usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnnya paling banyak Rp 

300.000.000,- 

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen 

atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai 

badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang 

masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 

50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. 

Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling 

banyak Rp 2,5.000.000.000,-. 

 Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan 

bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi 

bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar 

dengan total kekayan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria 

kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- 

hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. 
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Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai 

Rp50.000.000.000,- (Suci et al., 2017). 

b. Klasifikasi UKM  

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 

kriteria, diantaranya: 

1) Livelihood Activities, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal 

sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. 

2) Micro Enterprise, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum 

punya sifat kewirausahaan. 

3) Small Dynamic Enterprise, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa 

entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan 

ekspor 

4) Fast Moving Enterprise, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan 

dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB). 

 

C. Wabah Covid-19  

a. Pengertian Virus Covid-19  

COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari 

coronavirus (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus 

Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau 

infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19 awalnya 

ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa 

menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut: Tidak 

sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 

bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih 

dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, Kontak 

jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan 

masker.  

CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol 

(partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam 
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prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan 

pemberian obat hirup melalui nebulizer. (Pittara,2020) 

 

b. Tingkat Kematian Akibat COVID-19  

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 05 Mei 2021 adalah 

1.677.274 orang dengan jumlah kematian 45.796 orang. 

Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat 

kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Case 

fatality rate adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif 

COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. (Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19) 

Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian (case fatality rate) berdasarkan 

kelompok usia adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  Persentase Tingkat Kematian Berdasarkan Kelompok Usia 

Tingkat Kematian Wabah Covid-19 Berdasarkan Kelompok 

Usia 

Usia Persentase 

0 – 5 0,58 % 

6 − 18 0,20 % 

19 − 30 0,30 % 

31 − 45 1,06 % 

46 − 59 4,36 % 

˃ 60 11,98 % 

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (5 Mei 2021) 

Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,6% berusia 0–

5 tahun, 0,7% berusia 6–18 tahun, 2,8% berusia 19–30 tahun, 11,4% berusia 31–45 

tahun, 35,9% berusia 46–59 tahun, dan 48,7% berusia 60 tahun ke atas. 
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Tabel 3.  Persentase Tingkat Kematian Berdasarkan Kelompok Jenis Kelamin 

 

 

 

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (05 Mei 2021) 

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 57% penderita yang 

meninggal akibat Covid-19 adalah laki-laki dan 43% sisanya adalah 

perempuan. 

c. Penyebab, Gejala dan Pencegahan Virus Covid-19 

a. Penyebab Infeksi Corona virus   

Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan 

virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui:  

1. Percikan air liur pengidap (batuk dan bersin). 

2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 

3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang 

terkena percikan air liur pengidap virus corona.  

4. Tinja atau feses (jarang terjadi), 

 

Khusus untuk Covid-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-

rata gejala timbul antara 2–14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. 

Sementara itu, metode transmisi Covid-19 juga belum diketahui dengan pasti. 

Awalnya, virus corona jenis Covid-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona 

Covid-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, 

kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan 

menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di 

Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke 

manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia (Pittara, 2020). 

Tingkat Kematian Wabah Covid-19 Berdasarkan 

Kelompok Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Persentase 

Laki-Laki 57 % 

Perempuan 43 % 

Jumlah 100 % 

https://www.halodoc.com/gejalanya-mirip-ini-bedanya-pneumonia-dengan-covid-19
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b. Gejala Infeksi Coronavirus   

a. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala 

yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius 

infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa ciri-ciri awal corona: 

1. Hidung beringus. 

2. Sakit kepala. 

3. Batuk. 

4. Sakit tenggorokan. 

5. Demam. 

6. Merasa tidak enak badan. 

7. Hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. 

Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala 

yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia 

(disebabkan oleh Covid-19), yang mengakibatkan gejala seperti: 

1. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pengidap mengidap pneumonia. 

2. Batuk dengan lendir. 

3. Sesak napas. 

4. Nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. 

Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, 

orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan 

yang lemah, bayi, dan lansia.  

Beberapa pengidap Covid-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat 

ringan. Jadi, selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh 

(Pittara, 2020). 

 

c. Diagnosis Infeksi Coronavirus   

Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan 

anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan 

yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. 
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Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari 

tenggorokan, atau spesimen pernapasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang 

diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, 

fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT/CRP (Pittara, 2020). 

 

d. Komplikasi Infeksi Coronavirus   

Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan 

komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani 

dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan 

pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel 

coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa 

menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan 

kematian (Pittara, 2020). 

 

e. Pengobatan Infeksi Coronavirus   

Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. 

Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya 

yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya: 

1. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. 

Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat 

batuk pada anak di bawah empat tahun. 

2. Gunakan pelembap ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan 

sakit tenggorokan dan batuk. 

3. Perbanyak istirahat. 

4. Perbanyak asupan cairan tubuh. 

Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia 

layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan 

penyakit serius, seperti SARS, MERS, atau infeksi Covid-19, penanganannya akan 

disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien.  

https://www.halodoc.com/artikel/pernah-mewabah-ini-fakta-mengenai-sars
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Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS 

Rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes (Dinas Kesehatan) setempat (Pittara, 

2020). 

Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan: 

1. Isolasi; 

2. Serial foto toraks sesuai indikasi; 

3. Terapi simptomatik; 

4. Terapi cairan; 

5. Ventilator mekanik (bila gagal napas); 

6. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. 

 

f. Pencegahan Infeksi Coronavirus  

Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus 

corona adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan 

guna mengurangi risiko terjangkit virus tersebut: 

1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga 

bersih. 

2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor 

atau belum dicuci. 

3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 

4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar.  

5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan.  

6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, 

buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih.  

7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 

8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami 

gejala penyakit saluran napas.  

9. Konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh (Pittara, 2020). 
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D. Dampak Covid-19 Terhadap Aktivitas Ekonomi  

a. Aktivitas Ekonomi 

 Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat 

dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan 

kebutuhan ekonomi (Sarip et al., 2020). 

Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat 

tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia 

tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan 

menjamin perekonomian warga negara khususnya di Indonesia yang 

memproklamasikan diri sebagai negara kesejahteraan (welfare stat). Dalam konsep 

negara kesejahteraan adalah negara berhak untuk ikut campur dalam segala aspek 

kehidupan warga negaranya termasuk dalam bidang ekonomi (Putri, 2020). 

 

b. Mitigasi Berbagai Negara 

 Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia dalam 

rangka mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan membatasi jam 

operasional atau penjualan dan membatasi jumlah pengunjung baik rumah ibadah, 

tempat makan ataupun sekolah (Putri, 2020). 

 Awal kemunculan physical distancing dan tahap terkini PPKM memberikan 

shock terhadap sisi penawaran (supply) dalam perekonomian, sehingga berakibat 

terjadi penurunan produksi. Kemudian dengan suasana diam di rumah tersebut, 

konsumen hanya akan melakukan pembelian barang yang pokok dengan catatan 

bisa dilakukan segera sehingga berdampak pada sisi permintaan (demand), 

disebabkan karena adanya ketidakpastian terhadap keberlangsungan wabah, 

sebagian besar pekerja akan kehilangan pendapatan khususnya pada sektor industry 

dan lainnya (Iskandar et al., 2020). 
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c. Potensi Ekonomi 

 Meskipun ada sektor ekonomi yang mengalami kerugian sebagai dampak 

dari Covid-19, disisi lain muncul banyak sektor ekonomi yang meraup banyak 

keuntungan. Produk tekstil (alat pelindung diri/APD dan masker) dan alat-alat 

kesehatan yang lain sangat laris karena kondisi mengharuskan untuk masyarakat 

menjaga kesehatan serta menggunakan pelindung diri agar terhindar dari penularan 

virus Covid-19 , sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya  

 Penelitian yang mengkaji tentang dampak Covid-19 terhadap Cafe-cafe di sekitar 

Kilometer 10 di Kota Sorong mengambil beberapa penelitian yang akan dijadikan sebagai 

referansi dan pembanding bagi peneliti antara lain : 

1. Safi’I I., Widodo, S.R., & Pangastuti, R.L (2020) berjudul tentang “ Analisis Risiko 

pada UMKM Tahu Kediri Terhadap Dampak Pandemi Covid-19”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko dan melakukan analisa serta 

evaluasi risiko yang dihadapi UMKM Tahu Takwa. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis manajemen risiko dengan metode kualitatif deskriptif 

menggunakan data primer yaitu wawancara dan kuesioner kepada pemilik UMKM dan 

pekerja UMKM Tahu Takwa sebanyak 6 responden. Hasil dari penelitian ini berupa 

penilaian resiko dan cara untuk mengatasi resiko. Perbedaan penelitian tersebut terletak 

pada spesifikasi objek, daerah penelitian yang diambil dalam masing-masing penelitian 

dan bagaimana cara mengatasi risiko Covid-19. Persamaan peneliti sebelumnya dengan 

peneliti saat ini yaitu metode analisis geografi ekologi yang dilakukan, metode 

wawancara dengan menggunakan kuesioner dan hasil akhir yang mengarah kepada 

bagaimana pelaku usaha mempertahankan usahanya. 

2. Maleha, N. Y., Saluza, I., & Setiawan, B. (2021). Dengan judul “Dampak Covid-19 

Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. 

Ogan Komering Ilir”. Penelitian ini bertujuan menganalisis keadaan pedagang kecil 

Desa Sugih Waras pada saat pandemi Covid-19. Untuk mengetahui adanya dampak 
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terhadap pendapatan pedagang kecil. Metode yang dipergunakan dengan pendekatan 

analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis keadaan pedagang kecil 

Desa Sugih Waras saat pandemi Covid-19. Data yang digunakan data primer yang 

diperoleh dan dikumpulkan guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

diperlukan. Pengumpulan data mempergunakan observasi dan wawancara secara 

langsung kepada pedagang sebanyak 48 sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

pedagang kecil yang ada di Desa Sugih Waras sebanyak 48 orang. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa adanya perubahan kebutuhan sehingga ada beberapa usaha seperti 

penjual kue keliling, warung makan, warung kopi menjadi lebih sepi, tetapi usaha 

penjual pulsa, batu nisan mengalami kenaikan pendapatan yang lumayan baik. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan yang saat ini adalah objek usaha yang 

diambil, wilayah atau daerah menjadi pusat penelitian dan metode yang digunakan. 

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu, adanya 

persamaan dengan tujuan untuk mengetahui pendapatan selama masa pandemi dan cara 

untuk bertahan agar usaha tetap berdiri.  

3. Risky Azhari (2021) dengan judul “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang 

Buah Jeruk Manis Di Pasar Tradisional Simpang Limun Medan”. Penelitian ini 

bertujuan (1). Untuk menganalisis tingkat pendapatan penjualan buah jeruk di Pasar 

Tradisional Sumpang Limun Kota Medan selama pandemi Covid-19. (2). Untuk 

mengidentifikasi serta menjelaskan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19 

terhadap pedagang buah jeruk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survei. Penelitian survei menanyakan kepada beberapa responden. Tujuan penelitian 

ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan 

menggunakan kuesioner kepada para pedagang dan sekunder data yang diambil dari 

penelitian sebelumnya. Hasil berupa adanya perbedaan signifikan antara data sebelum 

dan selama Covid-19. Perbedaan dalam penelitian sebelum ini dengan penelitian saat 

ini objek penelitian yang berbeda, wilayah pengambil sampel yang berbeda. Persamaan 

dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu membahas tentang adanya 

penurunan pendapatan yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan metode yang 

digunakan menggunakan kuesioner. 
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Tabel 4. Penelitian Sebelumnya  

Nama Judul  Tujuan Metode Data Hasil 

Safi’I I., 

Widodo, S.R.L, 

& Pangastuti, 

R.L. (2002) 

Analisis 

Resiko pada 

UMKM Tahu 

Takwa Kediri 

Terhadap 

Dampak 

Pandemi 

Covid-19 

Untuk 

mengetahui dan 

mengidentifikasi 

risiko, mengukur 

risiko dan 

melakukan 

analisa serta 

evaluasi risiko 

yang dihadapi 

UMKM Tahu 

Takwa di Kediri 

disaat kondisi 

pandemi Covid-

19 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

manajemen 

risiko dengan 

metode 

kualitatif 

deskriptif 

Data primer 

dalam penelitian 

ini adalah 

wawancara dan 

kuesioner 

kepada pemilik 

UMKM dan 

pekerja UMKM 

Tahu Takwa Di 

Kediri sebanyak 

6 pelaku usaha. 

Sedangkan data 

sekunder berupa 

kajian pustaka 

penelitian 

terdahulu 

Hasil berupa 

penilaian 

resiko dan 

contingency 

plan untuk 

mengatasi 

resiko dan 

mencari 

solusi 

Maleha, N. Y., 

Saluza, I., & 

Setiawan, B. 

(2021). 

Dampak 

Covid-19 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang 

Kecil Di Desa 

Sugih Waras 

Kec. Teluk 

Gelam Kab. 

OKI 

Menganalisis 

keadaan 

pedagang kecil 

Desa Sugih 

Waras pada saat 

pandemi Covid-

19. Untuk 

mengetahui 

adanya dampak 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kecil. 

Metode yang 

dipergunakan 

dengan 

pendekatan 

analisis 

deskritif 

metode 

kualitatif 

yang 

bertujuan 

untuk 

menganalisis 

data primer yang 

diperoleh dan 

dikumpulkan 

guna untuk 

mendapatkan 

informasi-

informasi yang 

diperlukan. 

Pengumpulan 

data 

mempergunakan 

observasi dan 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa 

adanya 

perubahan 

kebutuhan 

sehingga ada 

beberapa 

usaha seperti 

penjual kue 

keliling, 

warung 
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keadaan 

pedagang 

kecil Desa 

Sugih Waras 

Kecamatan 

saat pandemi 

Covid-19 

wawancara 

secara langsung 

kepada 

pedagang 

sebanyak 48 

sempel Populasi 

dalam penelitian 

ini adalah 

seluruh 

pedagang kecil 

yang ada di 

Desa Sugih 

Waras sebanyak 

48 orang. 

makan, 

warung kopi 

menjadi lebih 

sepi, tetapi 

usaha penjual 

pulsa, batu 

nisan 

mengalami 

kenaikan 

pendapatan 

yang 

lumayan 

baik.  

Rizky Azhari 

(2021) 

Dampak 

Covid-19 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang 

Buah Jeruk 

Manis Di 

Pasar 

Tradisional 

Simpang 

Limun Medan 

1. Untuk 

menganalisis 

tingkat 

pendapatan 

penjualan buah 

jeruk di Pasar 

Tradisional 

Sumpang Limun 

Kota Medan 

selama pandemi 

Covid-19. 

2. Untuk 

mengidentifikasi 

serta 

menjelaskan 

dampak sosial 

dan ekonomi 

Penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

metode 

survei. 

Penelitian 

survei 

menanyakan 

kepada 

beberapa 

responden. 

Penelitian ini 

adalah data 

primer dan 

sekunder. Data 

primer diperoleh 

dari wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

kepada para 

pedagang dan 

sekunder data 

yang diambil 

dari penelitian 

sebelumnya. 

Hasil berupa 

adanya 

perbedaan 

signifikan 

antara data 

sebelum dan 

selama 

Covid-19. 
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akibat Covid-19 

terhadap 

pedagang buah 

jeruk 

 

 

1.5.3. Kerangka Konsep  

 Kebijakan PSBB diberbagai daerah di Indonesia menimbulkan dampak yang 

cukup besar. Penyebaran Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian di Indonesia salah 

satunya yaitu usaha Cafe-cafe di kota sorong, khususnya pada wilayah Kilometer 10 karena 

PSBB menutup kegiatan pembelajaran dan juga pekerjaan baik ditingkatan sekolah hingga 

perguruan tinggi dan juga perkantoran. Seluruh masyarakat tidak dapat beraktivitas seperti 

biasanya semua melakukan belajar mengajar, pekerjaan secara online sehingga banyak 

pekerja kantoran dan mahasiswa yang merantau ke Kota Sorong memilih kembali ke 

daerah masing-masing.  

 Jumlah penduduk di Kota Sorong sebanyak 282.146 jiwa, jumlah tersebut tentunya 

tidak sedikit dan pastinya berakibat pada pendapatan cafe-cafe. Pembelajaran dan 

pekerjaan yang dilakukan secara online dan adanya pengurangan pekerja besar-besaran 

sehingga sangat berdampak kepada cafe-cafe di Kilometer 10 Kota Sorong karena 

perekonomian yang menurun, pengangguran yang meningkat membuat semakin sulit 

untuk memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung. Pembatasan waktu dan jumlah 

pengunjung untuk cafe-cafe, toko dan fasilitas umum lainnya membuat minat konsumen 

untuk nongkrong atau bersantai di cafe menjadi lebih sedikit karena banyak konsumen 

senang nongkrong pada jam 9 malam sampai jam 2 subuh sehingga adanya pembatasan 

jam mengurangi minat konsumen untuk mendatangi cafe. Hal tersebut terjadi secara terus 

menerus sehingga usaha cafe mengalami penurunan pendapatan perekonomian secara 

drastis. 
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KERANGKA KONSEP  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 
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1.5.4. Batasan Operasional  

1) Cafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung 

dapat memesan minuman dan makanan. Kafe termasuk tipe restoran namun lebih 

mengutamakan suasana rileks, hiburan dan kenyamanan pengunjung sehingga 

menyediakan tempat duduk yang nyaman dan alunan musik (Pengertian Kafe (Cafe) 

- Kanal Informasi). 

2) Menurut Sri Handayani, Az. Nasution (dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 25) 

juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan 

untuk tujuan tertentu; 

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan 

barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 

keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali 

(nonkomersial). (Pengertian Konsumen Adalah : Menurut Para Ahli , 

Karateristik, Jenis-Jenis, Perilaku Konsumen Beserta Hak dan Kewajiban 

Konsumen | Informasi Dunia Pendididkan (referensisiswa.my.id)) 

3) Pengertian dampak menurut Gorys Kerap 

Menurut Kerap, dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau 

sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. Pengaruh 

yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan 

ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. (Pengertian Dampak Menurut 

Para Ahli dan Jenis dari “Dampak” (bejanakehidupan.com)) 

4) Menurut Siagian (2004) Strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk 

membawa masa depan yang diharapkan, Misalnya pencapaian tujuan dan solusi 

untuk masalah. (Pengertian Strategi Menurut Para Ahli Secara Umum Strategi adalah 

(materibelajar.co.id)) 

 

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kafe-cafe
https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kafe-cafe
https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-konsumen-adalah-menurut-para.html
https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-konsumen-adalah-menurut-para.html
https://www.referensisiswa.my.id/2021/04/pengertian-konsumen-adalah-menurut-para.html
https://bejanakehidupan.com/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/
https://bejanakehidupan.com/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/
https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/
https://materibelajar.co.id/pengertian-strategi/
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5) Pengertian Kota Menurut UU 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yaitu semua 

daerah yang memiliki kegiatan utama non-agraris dengan penataan fungsi kawasan 

sebagai tempat pelayanan negara, layanan sosial dan kegiatan ekonomi. (Pengertian 

Kota Menurut Para Ahli Lengkap dan Detail (berpendidikan.com)) 

 

 

 

https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-kota-menurut-para-ahli.html
https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-kota-menurut-para-ahli.html

