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ABSTRACT
The emergence of the Covid-19 outbreak had a significant impact on the economy of the
Klamono district community, many people complained that the cessation of activities
resulted in weak household consumption and also weak public purchasing power due to
the corona disease making it difficult for people to earn income because the majority of
the people were selling. What is experienced by the people of the Klamono district in this
problem is that the community's economy has decreased drastically, people's income has
decreased. The purpose of this study was to determine the effect of covid-19 on the
economy of the community in the Klamono district, Sorong district. To find out the impact
of covid-19 on the economy of the community in the Klamono district, Sorong district.
This research method is descriptive qualitative. From the results of hypothesis testing that
has been done the hypothesis is accepted. The results obtained are based on calculations,
the R² value is 0.177 or 17.7%. This shows that the percentage of the impact of covid 19
on the community's economy is 17.7%. In other words, the people's economy chooses to be
explained or influenced by the covid 19 variable by 17.7% while the remaining 83.3% is
explained or influenced by other variables not examined. The results of the t-count value
of the customer value variable can be seen that the t-count value is 4.519 which is greater
than the t-table value of 1.6611. Thus the hypothesis is accepted, meaning that the Covid
19 variable has a significant influence on the community's economy.
Keywords ; Covid 19, Community Economy
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ABSTRAK
Timbulnya wabah covid-19 membuat dampak yang signifikan bagi perekonomia masyarakt
distrik Klamono, banyak masyakat yang mengeluh karena terhentinya aktivitas
mengakibatkan lemahnya komsumsi rumah tangga dan juga lemahnya daya beli
masyarakat karena penyakit corona membuat masyakat kesulitan memperoleh pendapatan
karena mayoritas masyarakatnya berjualan. Yang di alami masyakat distrik klamono
dalam masalah ini yaitu perekonomian masyarakat menurun dratis, pendapatan
masyarakat menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh covid-19
terhadap perekonomian masyarakat di distrik klamono kabupaten sorong. Untuk
mengetahui dampak dari covid-19 terhadap perekonomian masyarakat di distrik klamono
kabupaten sorong. Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.Dari hasil pengujian
hipotesis yang telah dilakukan hipotesis diterima.hasil yang diperoleh yaitu berdasarkan
perhitungan, diperoleh nilai R² sebesar 0.177 atau 17.7%.Hal ini menunjukkan bahwa
persentase pengaruh covid 19 terhadap perekonomian masyarakat sebesar 17.7%. Dengan
kata lain perekonomian masyarakat memilih dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel covid 19 sebesar 17.7% sedangkan sisanya sebesar 83.3% dijelaskan atau
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil nilai t-hitung dari variabel nilai
pelanggan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 4.519 lebih besar daripada nilai t tabel
1.6611.Dengan demikian hipotesis diterima, artinya variabel covid 19 mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Kata Kunci : Covid 19, Perekonomian Masyarakat

PENDAHULUAN
Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dapat
di pastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan
kebutuhan ekonomi (Astutiningsih Dan Sari,2017) Keberadaan ekonomi dapat
memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
seperti makanan,minuman,berpakain,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 memproklamirkan diri sebagai Negara
kesejahtraan (walfare steate).Dalam konsep kesejahtraan adalah Negara berhak
untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan warga Negara termasuk dalam
bidang ekonomi selain dari pada itu,pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor
pendukung pembangunan nasional dalam sebuah Negara.Covid merupakan
keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat
seperti,MERS dan SARS. Pandemi covid telah menyebar ke seluruh dinia
termasuk Indonesia terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian
dan kerugian ekoni yang sangat tinggi.pandemi covid-19 menyebabkan
peningkatan angka pengangguran.
Timbulnya wabah covid-19 membuat dampak yang signifikan bagi
perekonomia masyarakt distrik klamono banyak masyakat yang mengeluh karena
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terhentinya aktivitas mengakibatkan lemahnya komsumsi rumah tangga dan juga
lemahnya daya beli masyarakat yang berkurang karena penyakit corona membuat
masyakat kesulitan memperoleh pendapatan karena mayoritas masyarakatnya
berjualan namun dengan timbulnya wabah ini masyarakat memanfaatkan hasil
berkebun mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok makan lainnya mengingat
barang atau bahan pokok makana yang semakin tinggi.Yang di alami masyakat
distrik klamono dalam masalah ini yaitu perekonomian masyarakat dratis
menurun masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan pendapatan masyarakat
menurun. Dalam rangka meminilisir resiko bencana covid-19 beberapa langka
dalam upaya yang di lakukan pemerintah untuk membantu masyakat agar
perekonomian masyarakat stabil yang dapat di lakukan adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan masyarakat yang harus di berikan baik itu pangan ataupun berupa
uang hal di lakukan secara survey lapangan dari kepala desa dan di bantu oleh
masyarakat hal tersebut bertujuan agar bantuan tepat sasaran.
2. Sikap gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan mulai dari saling
memngngatkan untuk mengaturnkesehariannya dengan pola hdup bersih dan
seha saling musyawarah untu membuat aturan yang bertujuan meminilisir
resiko terjadinya penyebaran covid-19.
3. Perlunya kesadaran sosial dalam diri untuk saling mengingatkan dan berbagi
kepada sesama, Agar dapat mengurangi dampak ekonomi akibat adanya covid19. Masyarakat bisa di sebut juga sebagai suatu perwujuban kehidupan
bersama manusia dalam masyarakat berlangasung proses kehidupan sosial,
proses antar hubungan dan antar aksi di dalam masyarakat sebagai suatu
lembaga kehidupan manusia berlangsung pula keseluruhan proses
perkembangan kehidupan dengan demikian msyarakat dapat di artikan sebagai
wabah atau medan tempat berlangsungnya antar aksi warga masyarakat itu
tetapi masyarakat dapat pula di artkan sebgai subyek,yakni sebagi perwujuban
warga.

METODE
Ruang lingkup dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah
pengaruh Covid19 terhadap perekonomian masyarakat sebagai variable
independen covid19 dan perekonomian masyarakat di distrik klamono
sebagai variable dependen Teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara, dan kuesioner. Defenisi operasional variable : Variabel
independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
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sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.Variabel independen
dalam penelitian ini adalah Covid 19l(X) dan perekonomian masyarakat (Y).
1. Variabel X : Covid 19 para ahli meyakini bahwa COVID-19 menular dari
orang ke orang melalui droplet dan udara. Itu sebabnya, virus ini juga disebut
sebagai virus SARS tipe 2 (SARS-CoV-2). Secara umum, penularan
coronavirus terjadi Melalui udara (virus keluar dari mereka yang batuk dan
bersin tanpa menutup mulut),Sentuhan atau jabat tangan dengan pasien positif,
Menyentuh permukaan benda yang terdapat virus kemudian menyentuh wajah
(hidung, mata, dan mulut) tanpa mencuci tangan.
2. Variabel Y : ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber
daya material individu masyarakat dan Negara untuk meningkatkan
kesejahtraan hidup manusia.Karena ekonomi merupakan limu tentang perilaku
dan tindakan manusia untuk memenuhi hidupnya yang bervariasi dan
berkembang dengan sumberdaya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan
produksi,distribusi atau produksi.

HASIL
Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu :
a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengoreksi dan mengetahui apakah dari
masing-masing pernyataan yang ada pada kuesioner dengan jumlah dari setiap
variabel dapat layak digunakan untuk dijadikan pengambilan data. Untuk jumlah
responden dari penelitian ini sebanyak 97, diketahui df= (n-2), df 97-2 = 95
dengan taraf signifikan (α) = 0,05 yaitu sebesar nilai rtabel sebesar 0,168. Dari
nilai rtabel yang sudah diketahui masing-masing selanjutnya dapat digunakan
sebagai kriteria untuk masing-masing item pada kuesioner , kuesioner dari
masing-masing item dinyatakan valid jika koefesien validitas (rhitung) lebih besar
dari rtabel yaitu 0,168.

No

1.
2.
3.
4.
5.

Variabel Butir
Pertanyaan
Variabel Covid 19
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5

Tabel 1
Uji Validitas
r hitung

0.807
0.788
0.792
0.700
0.670

r tabel

0.168
0.168
0.168
0.168
0.168

Keterangan

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Item 6
Variabel
Perekonomian
Masyarakat
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Sumber : data primer

0.619

0.168

Valid

0.772
0.694
0.718
0.637
0.540
0.426

0.168
0.168
0.168
0.168
0.168
0.168

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji pengolahan data
diketahui bahwa hasil r hitung > r tabel maka dikatakan bahwa hasil perhitungan
valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji relibilitas (Sugiyono dan Situnjuk, 2006) adalah pengujian yang
menunjukkan apakah suatu instrument yang digunakan untuk memperoleh
informasi dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan sebagai
alat pengumpul data. Suatu kuesioner dikatakan relibel atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Semakin kecil
nilai alpha menunjukkan semakin banyak item yang tidak relibel. Standar yang
digunakan adalah alpha Cronbach> 0.60.
Tabel 4.11
Uji Reliabilitas
No

1.
2.

Variabel
Covid 19
Perekonomian
Masyarakat
Sumber : data primer

Cronbach
Alpha
0.898
0.846

Cronbach
Alpha yg
diisyaratkan
0.60
0.60

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil analissi dari uji reliabilitas
dengan Cronbach alpha = 0.898 dan 0. 846 lebih besar dari nilai Cronbach alpha
yang diisyaratkan yaitu 0.60 maka kuesioner ini dikatakan konsisten (reliabel).
c. Uji Normalitas Data
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Uji normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan
untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variable, apakah
sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.Data yang baik dan layak
digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi
normal.Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng yang melebar tak
terhingga pada kedua arah positif dan negatifnya.
Gambar 4.1
Uji Normalitas Data

Berdasarkan gambar histogram dengan kurva normal variabel X (Covid
19) pada hasil output SPSS mendukung hasil dari nilai Skewness yang mendekati
0. Kurva variabel X (Perekonomian Masyarakat) tidak condong (miring) ke kiri
maupun ke kanan, namun cenderung di tengah dan berbentuk lonceng. Jadi
variabel kecendrungan terdistribusi normal.
d. Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui variable independent secara parsial
berpengaruh terhadap variable dependen. Hasil uji pengaruh variabel Covid 19
secara parsial terhadap Perekonomian Masyarakat dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
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Tabel 4.12
Coefficients

a

Unstandardized
Coefficients
Model

B

1 (Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

Collinearity
Statistics

Beta

t

Sig.

2.650

.322

8.234

.000

.394

.087

.421 4.519

.000

Covid19

Tolerance

VIF

1.000

1.000

a. Dependent Variable: Perekonomian Masyarakat
Sumber Data : Data Primer
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai t-hitung dari variabel nilai
pelanggan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 4.519 lebih besar daripada nilai t
tabel 1.6611.Dengan demikian hipotesis diterima, artinya variabel covid 19
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
e. Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable independent secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Hasil uji
pengaruh covid 19 secara bersama-sama terhadap perekonomian masyarakat
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.13
ANOVAa
Model
1

Regression

Sum of Squares

Df

Mean Square

6.252

1

6.252

Residual

29.089

95

.306

Total

35.340

96

F
20.417

a. Dependent Variable: PerekonomianMasyarakat
b. Predictors: (Constant), Covid19
Sumber Data : Data Primer
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F-hitung sebesar 20.417 dengan
nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar
dari F-tabel 3.9412 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,00. Dengan demikian
hipotesis diterima. Artinya covid 19 secara bersamaan – sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
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f. Uji Regresi Linear Sederhana
Berdasarkan tabel 4.13 maka persamaan regersi linear sederhana yaitu
sebagai berikut:
Y = 2.650 + 0.394X
Dari persamaan regresi linear sederhana dipaparkan sebagai berikut :
1. Constanta sebesar 2.650 artinya jika covid 19 nilainya adalah 0 (nol), maka
tingkat perekonomian masyarakat (Y) nilainya adalah 2.650.
2. Koefisien regresi variabel covid 19 (X) bernilai positif sebesar 0.394 atau
39,4% yang artinya apabila terdapat pengaruh covid 19 (X) naik sebesar 1%
maka perekonomian masyarakat akan naik sebesar 0.394 atau 39,4%.
g. Uji Koefisien Determinasi
Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui persentase
perubahan tidak bebas (X). Tujuanya adalah untuk menghitung besaranya
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai
R² maka semakin besar proposi dari total variasi variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 4.14
Model Summaryb

Model
1

Change Statistics
Std. Error
Adjusted
of the
R Square
Sig. F
R R Square R Square Estimate
Change F Change df1 df2 Change
.421a
.177
.168
.55335
.177
20.417 1
95
.000

a. Predictors: (Constant), Covid19
b. Dependent Variable: PerekonomianMasyarakat
Sumber data : Data Primer
Berdasarkan tabel diatas maka koefisien determinasi (R²) 0.177 atau
17.7%.Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh covid 19
terhadap perekonomian masyarakat sebesar 17.7%. Dengan kata lain
perekonomian masyarakat memilih dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel covid 19 sebesar 17.7% sedangkan sisanya sebesar 83.3% dijelaskan
atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN
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Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan hipotesis diterima.Hal
ini menunjukkan bahwa covid 19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
perekonomian masyarakat.Sumbangan pengaruh covi 19 terhadap perekonomian
masyarakat dapat dilihat dari nilai koefisisen determinasi (R²).Berdasarkan
perhitungan, diperoleh nilai R² sebesar 0.177 atau 17.7%.Hal ini menunjukkan
bahwa persentase sumbangan pengaruh covid 19 terhadap perekonomian
masyarakat sebesar 17.7%. Dengan kata lain perekonomian masyarakat memilih
dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel covid 19 sebesar 17.7%
sedangkan sisanya sebesar 83.3% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti.
Hasil nilai t-hitung dari variabel nilai pelanggan dapat diketahui nilai t
hitung sebesar 4.519 lebih besar daripada nilai t tabel 1.6611.Dengan demikian
hipotesis diterima, artinya variabel covid 19 mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang dapat di kemukakan
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa covid 19 berpengaruh terhadap
perekonomian masyarakat dapat kita lihat pada nilai t-hitung dari variabel
nilai pelanggan dapat diketahui nilai t hitung sebesar 4.519 lebih besar
daripada nilai t tabel 1.6611. Dengan demikian hipotesis diterima, artinya
variabel covid 19 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
perekonomian masyarakat.
2. Masalah covid-19 membawah pengaruh yang cukup besar terhadap
Perekonomian masyarakat kampung klamono yang menjadi faktor
terhambatnya pertumbuhan ekonomi mencakup hal-hal sebagi berikut:
a. Kurangnya daya beli masyarakat
b. Pendapatan masyarakat yang sangat rendah
c. proses perekonomian masyarakat tidak berjalan stabil
d. Masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan
3. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam
menjalankan perekonomiannnya untuk dapat memenuhi hidupnya karena
mendapatan masyarakat yang relative rendah di karenakan masyarakat tidak
melakukan aktivitas dan juga daya beli masyarakat yang sangat berkurang
serta harga barang kebutuhan pokok yang meningkat mengakibatkan
masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
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