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ABSTRAK 

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami 

fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang 

tersedia, Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh 

atau akibat. Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran 

penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, namun ini tidak 

memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik 

penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding 

epidemi atau dapat dikatakan, keadaan ketika suatu penyakit 

menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah 

lebih banyak dibanding yang normal terjadi, Covid 19 atau Corona 

Virus Diseases-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2). Menurut Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan 

ekonomi China. Jika ekonomi China mengalami pelambatan sebesar 

1-2%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia 

sebesar 0,1- 0,3% terhadap ekonomi Indonesia (katadata.co.id, 7 

Februari 2020). Dalam ekonomi Islam terdapat parameter Al-falah 

dalam mengukur tingkat pendapatan ekonomi mayarakat. Falah adalah 

kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, 

dimana komponen-komponen ruhaniah masuk kedalam pengertian 

falah. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui dampak dari pandemi Covid-19 terhadap 

pendapatan ekonomi masyarakat. Dan  mengetahui pandangan 

ekonomi Islam mengenai dampak pndemi Covid-19 terhadap 

pendapatan ekonomi masyarakat. 

Manfaat penelitian  yang diharapkan oleh penulis dalam 

penelitian ini, yaitu: sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk 

mengetahui kondisi ekonomi masyarakat terutama pedagang pasar 

tradisonal Untung Suropati.Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data datan jadi ia 

juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif / 

Naturalistik adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek 

yang alami. 

populasi yang ada, masyarakat dan pedagang yang ada di sekitar pasar 

Untung Suropati terutama yang tinggal di Kelurahan Labuhan Dalam 

dan Labuhan Ratu yaitu berjumlah kurang lebih 50 orang. Maka 
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penulis melakukan  mengambil  beberapa populasi sebagai sampelnya 

yaitu penulis mengambil 5 orang pedagang yamg ada di Pasar Untung 

Suropati sebagai sample. 

keberadaan pasar tradisional merupakan sektor pertumbuhan 

ekonomi bagi masyarakat tinggkat bawah maupun tingkat menengah. 

Pasar tradisional juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi 

peningkatan suatu nilai ekonomi di Indonesia khususnya daerah 

daerah kecil, pada saat belum terjadinya pandemic pasar di Daerah 

Untung Suropati bisa dikatakan pasar yang cukup ramai pengunjung 

untuk berbelanja bulanan atau mingguan. 
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MOTTO 

 

“Jika kau tidak mampu terbang, maka berlarilah Hari ini kita akan 

bertahan. Jika kau tak mampu berlarilah, maka berlarilah. 

Ikuti saja prosesnya dan terus mencoba” 

 

اَْرَزقَُكُمْْفَُكلُواْ  ُْٱِممَّ اْوَّْْللَّ ْطَيِّبا ٗلا ِْٱنِۡعَمَتْْۡشُكُرواْ ٱَحلََٰ ١١١ْْإِنُْكنتُۡمْإِيَّاهُْتَۡعبُُدوَنّْْللَّ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan 

Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah 

(QS. An-Nahl : 114) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan 

judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi 

terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Analisis 

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Pendapatan 

Ekonomi Masyarakat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM di Kawasan Pasar 

Untung, Labuhan Dalam, Baadar Lampung)”. 

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah: 

1. Analisis 

Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami 

fenomena suatu obyek dengan memanfaatkan berbagai 

informasi yang tersedia.
1
 

2. Dampak 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh 

atau akibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat, baik negatif maupun positif. 

3. Pandemi 

Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit 

yang terjadi secara global di seluruh dunia, namun ini tidak 

memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik 

penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi 

dibanding epidemi atau dapat dikatakan, keadaan ketika 

suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak 

                                                           
1 Ratminto dan Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan 

(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005),h.2. 
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orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang 

normal terjadi.
2
 

4. Covid 19 

Covid 19 atau Corona Virus Diseases-19 adalah penyakit 

yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari 

manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China 

dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya, termasuk 

Indonesia.
3
 

5. Pendapatan Ekonomi 

Pendapatan ekonomi adalah suatu nilai uang dalam jumlah 

tertentu yang didapat oleh seseorang dalam kurun waktu 

tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku 

Standart Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa 

pendapatan adalah: “Arus masuk bruto dari manfaat 

ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 

selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan 

kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal”.
4
 

6. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu 

wilayah tertentu. Dijelaskan dalam Wikipedia, masyarakat 

adalah adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian 

besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut.
5
 

7. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku 

ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan 

                                                           
2 https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-

nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya diakses tanggal 25 Juni 2020 

Pukul 06.27 WIB 
3 Adityo Susilo dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, 

Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1, Maret 2020 
4http://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/.Diakses Tanggal 12 

Februari 2018 Pukul 14.48 WIB 
5https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.Diakses Tanggal 12 Februari 2020 

Pukul 15.11 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya
http://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/.Diakses
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.Diakses
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aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana 

dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
6
 

 

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka maksud 

dari judul penelitian ini adalah kajian ilmiah tentang proses untuk 

mengetahui dan memahami fenomena mengenai dampak atau 

akibat yang ditimbulkan dari wabah penyakit Covid-19 terhadap 

jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar 

wilayah Pasar Untung ditinjau dari pandangan ekonomi Islam . 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Wabah Covid-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi 

dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, 

selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha. Kinerja 

perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya 

perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China hingga 

menjelang semester pertama tahun ini. Di tambah dengan jalur 

distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak 

mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke 

depan. Menurut uji simulasi pandemi dengan model sistem 

dinamik oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M. Widyar Rahman, 

pandemi corona di Indonesia diperkirakan reda pada awal Juni 

2020.
7
 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setidaknya mencatat 

ada delapan mudharat yang disebabkan oleh wabah virus 

tersebut. Pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan 

putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 

dirumahkan. Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor 

formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Purchasing 

Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 

45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 

                                                           
6 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14 
7ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-

ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022 diakses pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 

07.55 WIB 
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15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian 

11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan 

internasional. Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan 

pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp 48 

miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari China. 

Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya 

turis dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 

6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa 

mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah 

tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 

2020 turun 3,7% year to date (ytd). Kedelapan, inflasi pada bulan 

Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year (yoy) disumbang 

oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan 

yang melonjak, serta terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai 

dan tarif angkutan udara yang juga berdampak pada kunjungan ke 

tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia, semakin 

menurun jumlahnya.
8
 Dengan demikian, artinya wabah ini, 

menyebabkan kerugian di beberapa sektor, terutama sektor 

ekonomi. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 33, 

bahwa,  

                         

                             

                 

 

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah 

kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 

hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 

                                                           
8https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-

perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona diakses pada tanggal 13 Juni 

2020 pukul 08.02 WIB 

https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona
https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona
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membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS. Al-Ahzab [33] : 

33).9 

 

Tafsir dari ayat di atas adalah, (Dan hendaklah kalian tetap) 

dapat dibaca Qirna dan Qarna (di rumah kalian) lafal Qarna pada 

asalnya adalah Aqrarna atau Aqrirna, yang diambil dari kata 

Qararta atau Qarirta. Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada 

Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang 

sehingga jadilah, Qarna atau Qirna (dan janganlah kalian berhias) 

asalnya berbunyi Tatabarrajna kemudian salah satu huruf Ta 

dibuang sehingga jadilah Tabarrajna (sebagaimana orang-orang 

jahiliah yang dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang 

sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu menampakkan 

kecantikan mereka kepada kaum lelaki. Adapun yang 

diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di 

dalam firman-Nya, ".. dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya." (dan 

dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-

Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kalian) yakni dosa-dosa, hai (ahlul bait) yakni istri-istri 

Nabi saw. (dan membersihkan kalian) daripada dosa-dosa itu 

(sebersih-bersihnya).10 

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah memerintahkan 

untuk tidak bertingkah lakunya seperti orang-orang jahiliyah, 

serta memerintahkan untuk tetap mendirikan sholat serta 

menunaikan zakat. Allah menurunkan suatu wabah, dengan 

maksud untuk membersihkan manusia dari dosa terhadap adanya 

wabah ini, dan senantiasa bersyukur kepada Allah serta tetap 

menjalankan perintah Allah, walaupun memang, wabah ini telah 

mengakibatkan kelumpuhan di beberapa sektor ekonomi, 

terutama yang dirasakan oleh pedagang pasar. Pada saat sebelum 

adanya pandemi pendapatan ekonomi masyarakat pada 5 tahun 

                                                           
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya 

(Bandung : CV. Daarus Sunah, 2012), h. 121 
10 Ibid. 
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terakhir bisa dikatan lancar dan tidak ada suatu kendala yang 

medalam .  

Dampak perekonomian yang terjadi dikalangan pedagang 

pasar tradisional atau pasar rakyat akibat pandemi Covid-19 yang 

terkonfirmasi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 lalu hingga kini 

belum ada solusi tepat dan aman mengenai upaya terkait 

permasalahan tersebut. Selain masyarakat yang memang tidak 

merasa aman ketika berbelanja di pasar, juga ada pasar-pasar 

tradisional yang merupakan pasar rakyat ditutup pemerintah 

untuk menjaga kemanan, agar tidak tertular atau menyebarkan 

virus. 

Kementerian Perdagangan menyampaikan berdasarkan 

laporan sementara dari 285 Kabupaten/Kota di Indonesia, terjadi 

penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29 

persen. Penurunan juga terjadi pada omzet pedagang sebesar rata-

rata 39 persen sebagai imbas dari sepinya pembeli selama Covid-

19 di Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto 

menyampaikan, Covid-19 memang memberikan dampak pada 

sektor perdagangan, baik penurunan daya beli masyarakat 

maupun melemahnya transaksi dagang di pasar rakyat maupun 

dan ritel modern.11 

Sebagai pasar rakyat, Pasar Untung Suropati sangat 

bergantung pada daya beli masyarakat sekitar. Diakui oleh satu 

pedagang, bahwa sejak adanya pandemi Covid-19, pasar menjadi 

tidak seramai dahulu, bahkan terkadang dagangan nyaris tidak 

laku. Kondisi ini akan sangat memprihatinkan manakala 

pedagang pasar tidak bisa berbuat apa-apa, dan terpaksa harus 

membuang dagangan mereka yang sifatnya tidak bisa bertahan 

lama, seperti kue dan sayur-sayuran. Jika kondisi ini berlangsung 

terus-menerus, maka tentunya para pedagang akan merugi. 

Adapun penjelasan mengenai pendapatan pedagang di Pasar 

Untung Suropati yang disampaikan oleh Paguyuban Pedagang 

Pasar Untung adalah sebegai berikut : 

                                                           
11https://www.beritasatu.com/ekonomi/628109-sepi-pembeli-akibat-covid19-

omzet-pedagang-di-pasar-rakyat-turun-39 diakases pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 

07.12 WIB 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/628109-sepi-pembeli-akibat-covid19-omzet-pedagang-di-pasar-rakyat-turun-39
https://www.beritasatu.com/ekonomi/628109-sepi-pembeli-akibat-covid19-omzet-pedagang-di-pasar-rakyat-turun-39
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Tabel 1. 

Rata-Rata Pendapatan Pedagang Pasar Untung Suropati 

Tahun 2016-2020 

Tahun Rata-Rata Pendapatan Per Bulan 

2016 Rp 2.500.000 

2017 Rp 2.900.000 

2018 Rp 3.500.000 

2019 Rp 3.650.000 

2020 Rp 1.675.000 

         Sumber : Paguyuban Pedagang Pasar Untung, 2020. 

 

 Berdasarkan tabel di atas, artinya pada tahun 2020, rata-rata 

pendapatan yang diperoleh oleh pedagang di Pasar untung 

mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi sejak diberlakukannya 

PSBB oleh pemerintah, sehingga secara tidak langsung juga 

membatasi kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di 

pasar, dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Selain itu, 

pandemi Covid-19 menyebabkan para pedagang juga merasa 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena 

selama ini mereka hanya bergantung pada hasil penjualan setiap 

harinya. Himbauan pemerintah untuk belajar, bekerja, dan 

beribadah di rumah, mengharuskan pendidikan sekolah dilakukan 

dari rumah, sehingga mau tidak mau, mereka juga harus 

mempersiapkan dana lebih untuk membeli kuota internet agar 

dapat mendukung proses belajar anak di rumah. Dengan 

demikian, kebutuhan mereka juga bertambah, sedangkan jumlah 

penghasilan menurun. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar 

permasalahannya maka penulis membatasi masalah yaitu dampak 

pandemi Covid-19 terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, 

khususnya pedagang di pasar tradisional Untung Suropati. 

Batasan tempat: Penelitian ini dilakukan pada beberapa 

masyarakat khususnya yang berada di Kelurahan Labuhan Dalam 

dan Labuhan Ratu.. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka 

bentuk perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan 

ekonomi masyarakat? 

2. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam mengenai dampak 

pndemi Covid-19 terhadap pendapatan ekonomi 

masyarakat? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dampak dari pandemi Covid-19 terhadap 

pendapatan ekonomi masyarakat. 

2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai 

dampak pndemi Covid-19 terhadap pendapatan ekonomi 

masyarakat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai pengetahuan yang baru bagi pembaca yang 

ingin mengetahui lebih dalam mengenai pandemi 

Covid-19. 

b. Sebagai referensi untuk melakukan kajian ataupun 

penelitian yang terkait dengan dampak pandemi Covid-

19 bagi ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu informasi deskripsi bagi pemerintah 

mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap 

pendapatan ekonomi masyarakat. 



9 
 

 
 

b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk 

mengetahui kondisi ekonomi masyarakat terutama 

pedagang pasar tradisonal Untung Suropati. 

c. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, 

terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama, namun terdapat 

persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini 

dapat kita lihat dari penjelasaan di bawah ini: 

1. Penelitian dengan judul “Ancaman Krisis Ekonomi Global 

dari Dampak Penyebaran Virus Corona” yang membahas 

mengenai dampak global dari hadirnya virus corona atau 

nama ilmiahnya disebut sebagai Covid-19. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan fenomena dan literatur yang 

ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melihat 

perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas 

lingkup ekonomi itu sendiri. Akan tetapi ekonomi juga bisa 

terdampak dari budaya dan kesehatan. Hal ini dibuktikan 

dengan menyebarnya virus Corona turut membawa dampak 

negatif pada perekonomian dunia. 
12

 

2. Estro Dariatno Sihaloho, dengan judul penelitian “Dampak 

Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, yang 

membahas tentang Pengingkatan kasus positif yang terjadi 

dari hari ke hari menyebabkan banyak kerugian terhadap 

berbagai sektor di Indonesia. Salah satu nya adalah sektor 

ekonomi Indonesia. Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan hubungan positif antara 

jumlah kasus Covid-19 dengan kekuatan nilai tukar USD 

terhadap Rupiah. Jika kasus covid 19 selalu bertambah akan 

memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Salah satu 

                                                           
12Chairul Ichsan Burhanuddin, dkk, Ancaman Krisis Ekonomi Global dari 

Dampak Penyebaran Virus Corona, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020 
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indikator nya adalah terjadinya pelemahan Rupiah terhadap 

USD dan mata uang asing lainnya. 
13

 

3. Eka Budiyanti, dengan judul penelitian “Dampak Virus 

Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata 

Indonesia”. Di dalam penelitian tersebut, penulis 

mengemukakan akibat virus ini banyak penduduk China dan 

beberapa negara lainnya meninggal dunia. Perekonomian 

China ikut terpuruk akibat banyaknya perusahaan yang harus 

tutup. Mengingat China merupakan negara dengan 

perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang 

utama Indonesia, maka terganggunya perekonomian China 

akan memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. 

Tulisan ini mengkaji dampak virus corona terhadap 

perekonomian Indonesia dan upaya yang dibutuhkan untuk 

mengatasinya. Dampak paling dominan terjadi pada 

perdagangan dan pariwisata. Sepanjang Januari 2020, terjadi 

penurunan eksporimpor dari dan ke China. Jumlah 

wisatawan China juga berkurang cukup drastis. Adapun 

upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain 

diversifikasi pangsa ekspor ke negara lain; meningkatkan 

produksi dan konsumsi dalam negeri; dan meningkatkan 

pariwisata dalam negeri dan wisatawan dari luar China. DPR 

RI perlu mendorong pemerintah untuk mengantisipasinya 

dengan menjaga stabilitas perekonomian domestik.
14

 

 

 Penelitian terdahulu yang menjadi referensi tersebut sama-

sama membahas mengenai dampak covid-19 terhadap 

perekonomian, namun pada penelitian ini, penulis lebih 

mengkhusukan pada dampak tersebut terhadap tingkat 

pendapatan masyarakat yang berdagang di pasar tradisional. 

 

 

                                                           
13Estro Dariatno Sihaloho, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian 

Indonesia, Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran, Maret 2020 
14 Eka Budiyanti, Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan 

Pariwisata Indonesia, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang 

Eonomi dan Publik, Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya 

cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang 

artinya ilmu ataupengetahuan, jadi metodologi adalah cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, sampai menyusun 

laporannya.
15

 Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan 

seleksi berbagai alternatif, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah 

cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, 

pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub 

bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus 

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsistensi, dan operasional, 

menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.
16

 

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang 

“Dampak  Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Pendapatan 

Ekonomi Masyarakat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. 

Berikut ini adalah hal hal yang terkait dengan metode penelitian 

yang akan di gunakan dalam meneliti permasalahan ini: 

1. Waktu dan tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pasar Untung 

Kelurahan Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Penelitian ini 

dimulai sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan 

Februari 2021. 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data 

datan jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan 

korelatif. Penelitian deskriptif banyak membantu terutama 

                                                           
15 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2009, h. 1. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 11. 
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dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetic dan 

klinis. Penelitian survai biasanya termasuk dalam penelitian 

ini. 
17

Dari berbagai data baik primer maupunn sekunder 

yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang 

berkaitan dengan “Dampak  Pandemi Covid-19 Terhadap 

Tingkat Pendapatan Ekonomi Masyarakat ditinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif / Naturalistik adalah penelitian yang 

dilakukan dengan kondisi objek yang alami, peneliti sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara gabungan, data yang di hasilkan bersifat 

deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan 

penelitian ini lebih menekankan makna dari generalisasi.
18

 

Penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas 

lapangan sebagai sumber data primer yang objek utamanya 

adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap tingkat 

pendapatan ekonomi masyarakat. Data pendukung dan 

pelengkap lainnya adalah dari buku-buku, jurnal jurnal serta 

dokumen laporan yang berkaitan dengan materi 

pembahasan, serta dari sumber sumber lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3. Sumber Data 

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, 

mengutip dan menyusun berdasarkan dari data data yang di 

temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini data 

yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Drs. Cholid Narbuko, Drs.H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,  

PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44 
18 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar 

Maju, 2002, hlm. 33 
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a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-

petugasnya) dari sumber pertamanya.
19

 Dari 

penelitian ini, data primer yang di ambil adalah 

wawancara dengan masyarakat dan pedagang 

yang ada di sekitar kawasan pasar untung, 

Labuhan Dalam, Bandar Lampung. 

  b. Data Skunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang ada atau 

diperoleh dari sumber internal maupun 

eksternal.
20

 Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, 

buku buku dan jurnal peneliti terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Populasi  

Populasi adalah himpunan keseluruhan 

karakteristik dari objek yang di teliti. Pengertian 

lain dari populasi adalah keseluruhan atau 

totalitas objek psikologis yang di batasi oleh 

kriteria tertentu.
21

 Berdasarkan data dan 

informasi yang di dapat, populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat dan pedagang 

yang ada di sekitar kawasan pasar untung, 

Labuhan Dalam, Bandar Lampung.  

b. Sampel  

Sampel adalah kelompok kecil yang di amati 

dan merupakan bagian dari populasi sehingga 

                                                           
19 Mardalis, Metode Penelian Suatu Pendekatan Proposal, PT Bumi Aksara, 

Jakarta, 2008, h. 26. 
20 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 82 
21 Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi 

Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm.121 
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sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh 

sampel.
22

 Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara purposive sampling adalah pengambilan 

sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Sebagai perkiraan apabila subjeknya 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Jika subjeknya besar maka dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Berdasarkan data populasi yang ada, total 

masyarakat dan pedagang yang ada di sekitar 

pasar Untung Suropati terutama yang tinggal di 

Kelurahan Labuhan Dalam dan Labuhan Ratu 

yaitu berjumlah kurang lebih 50 orang. Maka 

penulis melakukan  mengambil  beberapa 

populasi sebagai sampelnya yaitu penulis 

mengambil 5 orang pedagang yamg ada di Pasar 

Untung Suropati sebagai sample. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Observasi 

Metode Observasi atau pengamatan 

langsung adalah suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar.
23

 

                                                           
22 Dr. Hj. Sedarmayanti,M.Pd.,Drs. Syarifudin Hidayat, Metodologi 

Penelitian, Mandar Maju, 2002, hlm.124 
23 Syofian Siregar, Statistik Deskriptif untuk Penelitian, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2012, hlm. 60 
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Dalam penelitian ini penulis melakukan 

observasi atau pengamatan secara langsung 

pada beberapa masyarakat dan pedagang yang 

ada di sekitar kawasan pasar untung, Labuhan 

Dalam, Bandar Lampung.  

2) Wawancara 

Metode Wawancara/Interview adalah 

cara pengumpulan data dengan mengadakan 

tanya jawab langsung kepada objek yang 

diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview, yaitu tanya 

jawab terarah untuk mengumpulkan data yang 

relevan saja.
24

 Dalam penelitian ini penulis 

melakukan wawancara dengan masyarakat 

dan pedagang yang ada di sekitar kawasan 

pasar untung, Labuhan Dalam, Bandar 

Lampung.  

3) Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang 

merupakan catatan buku, surat kabar,notulen 

rapat, agenda dan lain sebagainya.
25

 Penulis 

menggunakan metode ini untuk mendapatkan 

data-data yang bersumber pada dokumentasi 

tertulis, dan lainnya sesuai dengan keperluan 

penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari 

data-data yang lebih objektif dan jelas yang 

berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh para pedagang di pasar 

Untung, Labuhan Dalam, Bandar Lampung 

dan pendukung lainya. 

 

                                                           
24 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2004, h. 19. 
25 Husain Husman, Metodelogi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi aksara, 

1996), h. 6 
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5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif  dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang di lakukan dengan kondisi objek 

yang alami, peneliti sebagai instrument kunci , 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

gabungan, data yang di hasilkan bersifat deskriptif 

dan analisis data dilakukan secara induktif dan 

penelitian ini lebih menekankan makna dari 

generalisasi.
26

  

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi ia 

juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif 

dan korelatif. Penelitian deskriptif banyak 

membantu terutama dalam penelitian yang bersifat 

longitudinal, genetic dan klinis. Penelitian survai 

biasanya termasuk dalam penelitian ini.
27

 metode 

ini digunakan sebagai analisis dari berbagai 

literatur atau sumber data yang sudah dikumpulkan 

berkaitan dengan Dampak Pandemi Covid-19 

Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi 

Masyarakat ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM di 

Kawasan Pasar Untung, Labuhan Dalam, Bandar 

Lampung). 

 

I. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                           
26 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar 

Maju, 2002, hlm. 33 
27 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,  PT.Bumi 

Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 44 
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BAB I. PENDAHULUAN   

Bab Pendahuluan berisi tentang Penegasan Judul, 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan kajian penelitian 

terdahulu yang relevan 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi 

pengertian pandemi covid 19, penyebaran pandemi, 

teori mengenai pendapatan, serta kerangka fikir.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, 

populasi, sampel, metode pengumpulan data, serta 

teknik analisis data. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi 

tentang temuan penulis berdasarkan data yang 

dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang : 

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat 

Pendapatan Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha 

UMKM di Kawasan Pasar Untung, Labuhan Dalam, 

Bandar Lampung ditinjau Dari Perspektif Ekonomi. 

BAB V. Penutup  

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh 

oleh penulis dalam penelitian ini, beserta saran yang 

ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang 

terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan  dan 

pembahasan dalam bab sebelumnya  mengenai dampak pandemi 

Covid 19 terhadap perekonomian masyarakat usaha UMKM 

dikawasan Pasar Untung, Labuhan Dalam Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahwasannya adanya pembatasan sosial juga mempengaruhi 

penurunan daya beli masyarakat. Pasar tradisional 

merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki 

keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar 

tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi 

pemerintah daerah ataupun pusat tetapi juga para masyarakat 

yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, 

karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang 

memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan 

kehidupannya baik dalam mengembangkan kemampuan 

untuk berekonomi dengan mengenal berbagai kenyataan dan 

peristiwa ekonomi, memahami konsep dan mengaitkan 

peristiwa masalah ekonomi di kehidupan sehari-hari.  

2. Tingginya laju inflasi dapat mempengaruhi daya beli 

masyarakat khususnya golongan berpendapatan rendah. 

Akan tetapi, adanya wabah covid-19 di Indonesia ternyata 

juga mampu mempengaruhi daya beli masyarakat di Pasar 

Tradisional Untung Suropati. Hal tersebut nampak dari 

keluhan para pedagang di Pasar Tradisional Untung 

Suropati, seperti pedagang sayur-sayuran, bahan pokok, 

ayam, dan  buah-buahan. Pedagang sayuran mengungkapkan 

jika pembatasan sosial (social distancing) pada masa 

pandemi covid-19 ini mempengaruhi jumlah barang 

dagangan yang dibeli oleh pelanggan menjadi sangat minim 

untuk laku terjual. Adanya pembatasan sosial menyebabkan 

masyarakat membatasi dirinya untuk beraktivitas di luar 

rumah, sehingga mengakibatkan sepinya pengunjung pada 
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sektor tertentu terutama yang banyak terjadi interaksi sosial, 

seperti pariwisata dan perdagangan sehingga pendapatan 

masyarakat menurun. Daya beli masyarakat menurun disaat 

pembatasan sosial juga mengakibatkan masyarakat tidak 

bisa bekerja dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang 

mengakibatkan pendapatan menurun. Jumlah pendapatan 

yang menurun pada akhirnya akan mengakibatkan daya beli 

masyarakat juga ikut menurun. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan 

diatas, maka ajukan beberapoa saran kepada usaha UMKM 

dikaasan Pasar Untung Suropati, Labuhan Dalam, Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

1. Hendaknya masyarakat pedagang di Pasar Untung Suropati  

tetap bisa melaksanakan  kegiatan  jual  beli  agar  tetap 

mematuhi aturan  pemerintah  untuk menjaga jarak aman, 

memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga daya tahan 

tubuh untuk memutus penyebaran virus sehingga pendapatan 

ekonomi tetap stabil dan terjaga di dalam sector 

perdagangan di pasar. 

2. Bagi  pemerintah untuk membuat program kebijakan yang 

tepat dan sesuai dengan  memperhatikan  keadaan ekonomi 

masyarakat yang bersetatus pedagang dalam melakukan 

sebuah perncanaan agar dapat meningkatkan pendapatan 

serta mempunyai potensi pedagang di pasar Untung Suropati 
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