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PENURUNAN PENDAPATAN AKIBAT COVID-19 TERHADAP CAFE-CAFE DI 

KILOMETER 10 KOTA SORONG 

Abstrak 

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. Pada awal tahun 2020, 

pandemi Covid-19 merupakan salah satu virus yang sangat membahayakan dan dapat menyerang 

tubuh manusia dengan sangat cepat, sehingga pemerintah melakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB mempengaruhi omset terhadap Cafe-Cafe yang 

ada di Kilometer 10 Kota Sorong. Metode pengumpulan data menggunakan survei lapangan. 

Survei lapangan yang dilakukan menggunakan kuisioner kepada para pemilik usaha Cafe yang 

berada di wilayah kilometer 10 Kota Sorong sebanyak 8 (delapan) responden. Kuisioner dalam 

penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu identitas responden, karakteristik Cafe, dampak 

pendapatan akibat Covid-19 dan cara beradaptasi terhadap wabah Covid-19. Wilayah cafe yang 

dijadikan penelitian berada dalam kawasan permukiman, kampus dan sekolah sehingga memiliki 

kepadatan penduduk yang tinggi. Dampak Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan yang 

cukup drastis untuk para pemilik usaha Cafe di Kilometer 10 Kota Sorong. Rata-rata omset yang 

di dapatkan pemilik Cafe sebanyak Rp. 9.375.000 sebelum adanya pandemi dan kebijakan dari 

pemerintah, tetapi selama adanya pandemi dan kebijakan dari pemerintah omset yang didapatkan 

pemilik menjadi turun hanya mendapatkan sebanyak Rp. 2.850.000. Dampak Covid-19 terhadap 

Cafe-cafe di Kilometer 10 Kota Sorong menyebabkan penurunan pendapatan sebesar 69,6%. 

Selain penurunan pendapatan ada juga penurunan jumlah pekerja sebesar 33,33% agar 

mengecilkan jumlah. Salah satu adaptasi pengusaha Cafe yaitu, meminimalkan jumlah tenaga 

kerja agar menekan pengeluaran sehingga tidak mengurangi jumlah porsi maupun kualitas 

makannan dan minuman. Selain adaptasi di atas pemilik usaha melakukan adaptasi dalam cara 

penjualan yaitu, 25% pemilik cafe mendaftarkan produknya kedalam aplikasi online sehingga 

dapat delivery dan memudahkan pembeli untuk mengakses jika tidak dapat langsung ke cafe dan 

75% melakukan adaptasi dengan memberikan diskon bagi pembeli yang mencapai nominal yang 

telah ditentukan cara ini begitu efektif agar menarik pelanggan. Selain adaptasi-adaptasi di atas 

pemilik cafe melakukan promosi ke semua sosial media sehingga menjangkau anak-anak mudah 

yang memiliki sosial media. 

Kata Kunci : cafe-cafe di kilometer 10, penurunan omset cafe, covid-19 

Abstract  

Cafe is a place to relax and chat where visitors can order drinks and food available at each cafe. 

Cafe is a type of restaurant but prioritizes a relaxed atmosphere, entertainment and visitor 

comfort. At the beginning of 2020, the Covid-19 pandemic was a very dangerous virus and could 

attack the human body very quickly, so the government implemented Large-Scale Social 
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Restrictions (PSBB). The enactment of PSBB affects the turnover of cafes in Kilometer 10, 

Sorong City. The data collection method used a field survey. The field survey conducted using a 

questionnaire to cafe business owners located in the 10 kilometer area of Sorong City as many as 

8 (eight) respondents. The questionnaire in this study was divided into 4 parts, namely the 

identity of the respondent, the characteristics of the cafe, the impact of income due to Covid-19 

and how to adapt to the Covid-19 outbreak. The impact of Covid-19 has caused a drastic 

decrease in income for cafe business owners in Kilometer 10, Sorong City. The average turnover 

that the cafe owner gets is Rp. 9,375,000 before the pandemic and policies from the government, 

but during the pandemic and policies from the government the turnover obtained by the owner 

decreased, only getting as much as Rp. 2.850.000. The impact of Covid-19 on cafes in Kilometer 

10 of Sorong City caused a 69.6% decline in revenue. In addition to the decrease in income, 

there was also a decrease in the number of workers by 33.33% in order to reduce the number. 

One of the adaptations of cafe entrepreneurs is minimizing the number of workers in order to 

reduce expenses so as not to reduce the number of portions and the quality of food and 

beverages. In addition to the adaptation above, business owners make adaptations in the way of 

selling, namely, 25% of cafe owners register their products into online applications so that they 

can be delivered and make it easier for buyers to access if they cannot go directly to the cafe and 

75% adapt by providing discounts for buyers who reach a nominal value. This method has been 

determined to be very effective in attracting customers. In addition to the adaptations above, the 

cafe owner does promotions to all social media so that it reaches easy children who have social 

media. 

Keyword :  cafe-cafes in kilometer 10, decrease in cafe turnover, covid-1 

1. PENDAHULUAN 

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.  

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. Cafe-cafe yang ada di Kota Sorong 

mengikuti perkembangan sehingga dapat bersaing dan dapat bertahan dengan situasi sekitar.  

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

sangat  membahayakan  dan  dapat  menyerang  tubuh  manusia  dengan  sangat  cepat. Menurut 
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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. Wabah pandemic 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 Pembatasan Sosial Berskala Besar (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 : Data BPS Tahun 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 Kilo 10 

Kota Sorong karena perekonomian yang menurun , pengangguran yang meningkat membuat 
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semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan yang harus ditanggung. Pembatasan waktu dan 

jumlah pengunjung untuk cafe-cafe, toko dan fasilitas umum lainnya. 

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 

pemukiman 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 pandemic Covid-19 terhadap usaha cafe di Kilo Meter 10 

Kota Sorong.  

 

2. METODE 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability 

sampling karena sampel dipilih berdasarkan pendapatan subjektif peneliti. Metode Pengumpulan 

data menggunakan survey lapangan. Survey lapangan yang dilakukan menggunakan kuisioner 

kepada para pemilik usaha Cafe yang berada di wilayah kilometer 10 Kota Sorong sebanyak 8 

(delapan) responden. Kuisioner dalam penelitian ini dibagi kedalam 4 (empat) bagian yaitu 

identitas responden, karakteristik Cafe, dampak pendapatan akibat Covid-19 dan cara beradaptasi 

terhadap wabah Covid-19. 

Teknik Pengolahan Data Diawali dengan melakukan wawancara kepada pemilik usaha cafe 

sebanyak 8 (delapan) responden di wilayah kilometer 10 kota Sorong untuk mendapatkan 

gambaran dampak dan adaptasi usaha café pada saat pandemic Covid-19. Kemudian melakukan 

proses editing terhadap hasil kuisioner yang telah dijawab oleh responden sebanyak 8 (delapan) 

respondeng pemilik usaha café di wilayah kilometer 10 kota Sorong untuk dilakukan pengecekan 

atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-
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kesalahan yang terdapat pada paencatatan data dilapangan dan bersifat koreksi. Selanjutnya yaitu 

Coding untuk mengklasifikasikan jawaban para responden menurut macamnya, klasifikasi itu 

dilakukakn dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tertentu, biasanya 

disajikan dalam bentuk angka. Kemudian Scoring merupakan langkah pemberian skor atau 

langkah memberikan kategori untuk setiap butir jawabannya dari responden. Pemberian skor 

menggunakan Rating Scale  yaitu skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang 

fleksibel dan penulis dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternative jawaban 

pada setiap item instrument. Membuat tabulasi dengan memasukan data kedalam table-tabel, dan 

mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Dampak Covid-19 Terhadap Cafe-cafe di kilometer 10 Kota Sorong. 

3.1.1 Analisis Crosstab  

Berdasarkan dari jumlah konsumsi yang berasal dari seseorang  atas barang tersebut umumnya 

dipengaruhi oleh suatu pendapatan. Yakni ketika pendaptan yang diperoleh tersebut mengalai 

peningkatan, maka akan menjadikan konsumsi dan juga sesorang tersebut mengalami perubahan 

dengan adanya pertambahan dari pendapatan yang diperoleh tersebut. Namun, berdasarkan dari 

hal tersebut umumnya menjadikan kualitas yang dimiliki pada suatu barang tersebut umumnya 

menjadi sebuah pertimbangan. Hal ini juga sangat berkaitan dengan musibah yang terjadi 

sebelumnya, yaitu pandemi covid-19. Musibah tersebut menjadikan semua pihak mengalami 

kerugian yang relatif cukup besar, salah satunya pada perekonomian masyarakat yang ada di 

Indonesia. Kegiatan yang berada di luar ruangan pun sebelumnya dihentikan, dikarenakan 

adanya pandemi covid-19 sehingga menjadikan perekonomian masyarakat ini mengalami 

penurunan drastis dan juga menjadi terhambat. Sehingga, penurunan tersebut umumnya 

menjadikan adanya suatu dampak pada daya beli masyarakat. 

 Hal ini juga sangat dirasakan oleh pengusaha cafe yang berada di Kilometer 10 dan 

menjadikan adanya kerugian bagi pengusaha yang sedang berjualan dikarenakan mahasiswa-

mahasiswa tersebut yakni sedang kembali ke kampung halaman masing-masing. Hal tersebut 

menjadikan adanya pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian masyrakat tersebut dan 

menjadikan jumlah pendapatan yang diperoleh relatif berkurang.  
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Tabel 2. Sebelum-sesudah penurunan pendapatan pada Usaha Cafe 

Sebelum Covid-19 Sesudah Covid-19 

Pendapatan 

(Rp) 

Jumlah 

Pelanggan  

Pendapatan 

(Rp) 

Jumlah 

Pelanggan 

Rp 9.375.000 169 Rp 2.850.000 

 

95 

 

Berdasarkan tabel 28, diperoleh informasi bahwa adanya hubungan antara pendapatan atau 

omset yang diperoleh pemilik cafe sangat berkaitan dengan banyaknya pengunjung cafe yang 

datang. sebelum adanya Covid-19 rata-rata pelanggan yang datang sebanyak 169 orang dan 

omset rata-rata yang diperoleh sebanyak Rp. 9.375.000 tetapi selama adanya Covid-19 dan 

kebijakan pemerintah yang membatasi jam operasional untuk seluruh pelaku usaha dan 

pembatasan pengunjung yang datang membuat semakin sedikit pelanggan. Rata-rata pelanggan 

yang datang selama pandemic sebanyak 95 orang dan omset rata-rata yang diperoleh juga ikut 

menurun , omset rata-rata selama pandemic sebanyak Rp. 2.850.000.  

Jumlah pelanggan yang semakin turun juga dikarenakan adanya masyarakat yang kembali 

ke kota asal mereka sehingga mempengaruhi usaha cafe, karena banyak pelanggan Cafe adalah 

anak sekolah sampai anak perkuliahan. 

3.1.2 Analisis Diferensiasi Wilayah 

Perkembangan Kota Sorong memberi dampak yang sangat baik untuk kemajuan perekonomian 

penduduk, dengan adanya pembangunan yang berkembang membuat banyak masyarakat yang 

berada diluar Kota Sorong memilih bekerja atau melanjutkan perkuliahan di Kota Sorong. 

Bertambahnya penduduk membangun perekonomian yang semakin tinggi dan inovasi-inovasi 

usaha yang perlahan muncul, seperti usaha cafe. Usaha cafe berdiri karena banyaknya anak 

mudah yang memilih tempat-tempat tongkrongan untuk memperluas pertemanan , menghibur 

diri , maupun bekerja, bukan saja anak mudah adapun orang tua yang menggunakan café sebagai 

tempat tongkrongan atau pun bertemu sesame rekan kerja. Adanya peminat yang semakin 

banyak untuk melakukan beberapa aktivitas di cafe, maka banyak pula anak-anak muda yang 

mendirikan usaha cafe. Banyaknya anak mudah yang mendirikan usaha cafe sehingga membantu 

pula memberikan lapangan pekerjaan kepada penduduk di Kota Sorong , dengan begitu telah 

membantu pemerintah untuk menuediakan lapangan pekerja dan membantu membangun 

perekonomian yang semakin baik.  
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3.2 Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan 

Tabel 3.Penurunan Pendapatan Sebelum-Selama Covid-19 

Rata-Rata Pendapatan Penurunan 

Pendapatan 

(Sebelum-Saat ini) 

(Rp) 

Persentase 

Penurunan 

Pendapatan (%) 
Sebelum 

Covid-19 

Selama 

Covid-19 

Rp 9.375.000 Rp 2.850.000 

 

6.525.000 69,6% 

Sumber : Survei, 2021 

Berdasarkan tabel 29, diperoleh informasi bahwa dampak dari covid-19 terhadap penurunan 

pendapatan (sebelum-selama) sangat merugikan bagi pemilik cafe. Penurunan dengan presentase 

69,9% adalah presentase yang cukup besar dan menjadi kerugian yang berpengaruh kepada 

pemilik cafe dan operasional. Pemilik cafe harus mencari cara untuk mengani masalah 

penurunan omset tersebut dan tetap untuk mempertahankan usaha cafe tersebut.  

3.3 Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja 

Tabel 4. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Sebelum-Selama Covid-19  

Rata-Rata Tenaga Kerja Penurunan Tenaga 

Kerja (Sebelum-

Saat ini) (Rp) 

Persentase 

Penurunan Tenaga 

Kerja (%) 

Sebelum 

Covid-19 

Selama 

Covid-19 

6 Orang 4 Orang 2 Orang 33.33% 

   Sumber : Survei, 2021 

Berdasarkan tabel 30, diperoleh informasi dampak covid-19 terhadap tenaga kerja. Dampak 

covid-19 sangat berpengaruhi terhadap usaha cafe salah satunya pada tenaga kerja, adanya 

penurunan omset sehingga beberapa pemilik cafe mengambil keputusan untuk mengurangi 

beberapa tenaga kerja , seperti pada data tabel di atas seelum covid-19 rata-rata tenaga kerja 

berjumlah 6 orang tetapi selama covid pemilik cafe mengurangi tenaga kerjanya sehingga hanya 

memperkerjakan hanya 4 orang , presentase penurunan tenaga kerja sebesar 33,33%. 

3.4 Dampak Covid-19 Terhadap Harga Jual Makanan dan Minuman 

Tabel 5. Penurunan Harga jual makanan dan minuman Sebelum-Selama Covid-19  

Rata-Rata Harga Jual Makanan Penurunan Harga 

Jual Makanan 

(Sebelum-Saat ini) 

(Rp) 

Persentase 

Penurunan 

Harga Jual 

Makanan (%) 

Sebelum 

Covid-19 

Selama 

Covid-19 

Rp 25.000 Rp 25000 Rp 0 0% 

    Sumber : survei, 2021 
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Berdasarkan tabel 31, diperoleh informasi bahwa dampak covid-19 terhadap harga jual makan 

dan minuman pada cafe tidak berpengaruh, karena para pemilik cafe menjaga kualitas makanan 

dan minuman sehingga tidak adanya pengurangan. Pemilik cafe memiliki cara lain selain 

menurunkan harga produk pemilik usaha mengalihkan kedalam harga diskon dalam jangka harga 

yang ditentukan, sehingga tidak ada kerugian bagi pembeli maupun kepada pemilik usaha.  

3.5 Dampak Covid-19 Terhadap Jumlah Pelanggan 

Tabel 6. Penurunan Jumlah Pelanggan Sebelum-Selama Covid-19  

Rata-Rata Jumlah Pelanggan Penurunan Jumlah 

Pelanggan 

(Sebelum-Saat ini) 

(Rp) 

Persentase 

Penurunan Jumlah 

Pelanggan (%) 
Sebelum Covid-

19 

Selama Covid-

19 

169 Orang 95 Orang 74 Orang 43.78% 

             Sumber : Survei, 2021 

Berdasarkan tabel 6, diperoleh informasi bahwa penunrunan jumlah pelanggan selama pandemic 

sangat menggangu karena dengan adanya penurunan pendapatan maka terjadi penurunan omset. 

Penurnan selama pandemic sebanyak 43,78% dan ini adalah presentase yang cukup besar 

sehingga beberapa pemilik cafe harus melakukan beberapa pengurangan sehingga bisa 

mempertahankan usaha tetap berjalan dan mencari cara untuk mempertahakan jumlah pelanggan 

dan menaikan jumlah pelanggan.  

3.6 Adaptasi Pengusaha Cafe di Kilometer 10 Kota Sorong  

3.6.1 Analisis Geografi Ekologi  

Penyesuaian dengan keadaan yang baru tidak hanya dilakukan oleh para pengusahanya tetapi 

juga aktivitas yang berubah sehingga masyarakat mendapat tantangan dalam menjalani 

usahanya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha cafe yang berada di kilo 

meter 10 yang merasakan dampak dari pandemic covid-19 sehingga berkurangnya pemasukkan, 

jumlah tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku yang dibatasi. Para pengusaha cafe dan 

masyarakat masih terus melakukan penyesuaian dengan keadaan ditengah pandemic covid-19.    

Tabel 7. Adaptasi Pengusaha cafe Selama Covid-19 

Aspek  Adaptasi Terhadap Cafe di Kilometer 10 

Harga  Pengusaha Cafe melakukan pengurangan harga dengan memberi 

diskon pada pembeli. 

Produk Tetap sama menjaga kualitas dan porsi setiap produk yang dijual, 

tidak ada pengurangan porsi produk . 

Tenaga kerja  Mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi pengeluaran sehingga 

bisa digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha 
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kedepan. 

Cara Penjualan  Cara penjualan cafe-cafe mulai diperbarui dengan adanya promosi 

melalui media sosial , aplikasih online dan di perbanyak promo 

diskon yang besar, agar lebih mudah menarik minat pelanggan.  

 

Berdasarkan tabel 7, diperoleh informasi adanya perbedaan dan persamaan dari para pemilik cafe 

dalam menghadapi pandemi ini. Pemilik cafe mengupayakan beberapa cara untuk 

mempertahankan usahanya, seperti: mengurangi harga dengan memberi diskon pada pembeli, 

adanya pengurangan pekerja agar mengecilkan pengeluaran, mempertahankan kualitas produk 

dan meningkatkan penjualan dengan menggunakan aplikasih online sehingga semakin baik 

dalam proses penjualan. 

3.7 Peta Pesebaran Sampel Cafe di Kilometer 10 Kota Sorong 

 
Gambar 1. Peta Sampel Cafe  

Berdasarkan pada Gambar 1 , diperoleh informasi pesebaran cafe-cafe di kilometer 10 , ada 8 

cafe yang menjadi responden pada penelitian ini. Letak 8 cafe dengan jarak yang tidak terlalu 

jauh tetapi mempunyai keunikan yang berbeda sehingga menjadi daya tarik tersendiri di antara 

setiap cafe. Letak posisi beberapa cafe berada di pinggir jalan sehingga lebih mudah untuk di 

akses dan wilayah cafe-cafe dekat dengan sekolah dan kampus sehingga menjadi tempat yang 

sangat baik untuk membuka usaha cafe karena mentargetkan para siswa-siswi dan juga 

mahasiswa. Wilayah cafe pun berada di antara wilayah-wilayah pertokoan sehingga bukan saja 
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siswa-siswi tetapi juga para karyawan pertokoan. Beberapa cafe pun menyewa tanah di daerah 

pertokoan sehingga lebih mudah menarik pelanggan.  

 

4.  PENUTUP  

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut :   

1) Dampak Covid-19 terhadap Cafe-cafe di Kilometer 10 Kota Sorong menyebabkan penurunan 

pendapatan sebesar 69,6% , penurunan yang sangat tinggi bagi pemilik usaha. Selain 

penurunan pendapatan ada juga penurunan jumlah pekerja sebesar 33.33% agar mengecilkan 

jumlah pengeluaran untuk mempertahakan usaha kedepan. Karena adanya peraturan dari 

pemerintah sehingga cafe-cafe mengalami penurunan pelanggan , karena adanya pembatasan 

pelanggan yang datang dan pembatasan jam operasional, sedangkan cafe identik buka sampai 

jam 12 malam dan beberapa bisa lebih dari jam 12 malam. Dampak yang sangat besar 

sehingga para pemilik cafe mengalami kerugian yang tidak sedikit tetapi tetap berusaha 

untuk mempertahankan usaha mereka. 

2) Adaptasi pengusaha Cafe yang dilakukan yaitu adaptasi dengan, meminimalkan jumlah 

tenaga kerja agar menekan pengeluaran sehingga tidak perlu mengurangi jumlah porsi 

maupun kualitas makan dan minuman. Selain adaptasi tenaga kerja para pemilik usaha 

melakukan adaptasi dalam cara penjualan, 25% pemilik cafe mendaftarkan produknya 

kedalam aplikasih online sehingga dapat delivery dan memudahkan pembeli untuk 

mengakses jika tidak dapat langsung ke cafe dan 75% melakukan adaptasi dengan 

memberikan diskon besar-besaran bagi pembeli yang mencapai nominal yang telah di 

tentukan cara ini begitu efektif agar menarik pelanggan. Selain itu ada postingan promosi ke 

semua sosial media sehingga menjangkau anak-anak mudah yang memiliki sosial media.  

4.2. Saran 

Penelitian lanjutan perlu untuk dilakukan agar lebih detail membahas solusi yang terbaik, dengan 

berkaitan memperbanyak wawancara dan pengamatan yang lebih mendalam . selain itu wilayah 

pengambilan responden penelitian ini terbatas pada wilayah tertentu, oleh karena itu untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian sehingga memperoleh 

data yang beragam. 
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