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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu 

coronavirus jenis baru (SARS-Co V-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus 

disease 2019 (Covid-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, 

Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah 

dipastikan terdapat 92.506.811 kasus yang terjangkit virus korona di dunia. (Data 

WHO, 17 Januari 2020). Penyakit ini berkembang dengan sangat pesat dan telah 

menyebar ke berbagai penjuru dunia, salah satunya Indonesia yang dimana kasus 

pertamanya dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2020, dan di 

Indonesia sampai saat ini tercatat sudah ada 897 ribu kasus yang tersebar di 34 

provinsi. (Data Covid.go.id, 17 Januari 2020). 

 

Gambar 1.1.  Peta Sebaran Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kabupaten Kuningan 

per 16 februari 2021 (Sumber: Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19 

Kabupaten Kuningan) 
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Berdasarkan data dari Crisis Center Covid-19 Kuningan, untuk total kasus 

yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19 per 17 februari 2021 di Kabupaten 

Kuningan terdapat 3.251 kasus, yang dimana 480 di karantina, 64 meninggal 

dunia, dan 2.707 sembuh. Dengan kasus tertinggi terdapat di Kecamatan 

Kuningan, dan kasus terendah terdapat di Kecamatan Pasawahan. Dengan adanya 

pandemi virus covid-19 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi 

terutama dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten 

Kuningan. 

Sejak kasus covid-19 meningkat di Indonesia berbagai permasalahan sosial 

dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. berbagai masalah sosial ekonomi 

muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. masalah sosial ekonomi 

yang terjadi akibat covid-19 diantaranya; 1. Kelangkaan barang, 2. Disorganisasi 

dan disfungsi sosial, 3. Tindakan kriminal, 4. Melemahnya sector wisata, 5. 

Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat (Puspensos, 2020)  

Kehadiran pandemic covid-19 tentunya memberikan sebuah tantangan baru 

bagi Indonesia dengan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Indonesia turut berada dalam pusaran badai kesehatan dan perekonomian 

sebagaimana dialami oleh lebih dari 200 negara lainnya. Situasi luar biasa ini 

menuntut pemerintah di berbagai Negara mencurahkan tenaga dan pikiran demi 

menghasilkan keseimbangan kebijakan di sisi kesehatan, sosial dan ekonomi. 

Seperti di Negara-negara lain, pandemic memaksa pemerintah Indonesia untuk 

mengambil langkah luar biasa yang membatasi aktivitas sosial serta menimbulkan 

biaya ekonomi dalam skala yang tidak pernah ada sebelumnya. Alhasil, Indonesia 

pun tidak dapat menghindari pertumbuhan ekonomi negatif, sesuatu yang telah 

mampu dijaga agar tidak terjadi krisis keuangan asia pada tahun 1998 

(Kemenkeu,2020) 

Dalam sector social penerapan berbagai metode pencegahan penularah telah 

diterapkan, mulai dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Work From 

Home, Karantina rumah, penghentian seluruh transportasi dan mobilitas manusia 

sampai pada karantina masif (lockdown) satu wilayah, termasuk dengan 

diberlakukannya jam malam di beberapa wilayah. Dan Majelis Ulama Indonesia 
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(MUI) yang menerbitkan fatwa berupa larangan bagi umat islam untuk 

menyelenggarakan shalat jumat berjamaah di wilayah tertentu selama pandemic 

virus corona. Hal tersebut yang mempengaruhi proses masyarakat khususnya 

dalam aktivitas sosial sehari-sehari menjadi terbatas. Menurut Rindam Nasruddin 

dan Islamum Haq (2020:643) Kebijakan yang dibuat pemerintah seperti PSBB 

tentu saja menyebabkan diberlakukannya WFH (Work From Home) bagi para 

pekerja. Namun lain halnya dengan para pekerja seperti pedagang, buruh, tukang 

becak, tukang ojek, dan yang lainnya, yang tidak bisa menerapkan kebijakan 

WFH tersebut dan merekalah yang paling terkena imbasnya. Konsekuensi yang 

didapat dari diberlakukannya pembatasan sosial ini adalah terbatasnya kegiatan 

ekonomi yang memengaruhi kehidupan dan penghidupan warga, bukan hanya di 

kota-kota saja, namun di seluruh Indonesia.  

Pendemi covid-19 tentunya membawa dapak sangat serius pada 

perekonomian di Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat. 

implikasi mendalam akibat pandemic covid-19 dapat terlihat dari catatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kali ini tidak bisa menghindari jurang 

perumbuhan ekonomi negatif sebagaimana dialami sebagian besar Negara di 

dunia. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tingkat positif 

di triwulan pertama, namun kontraksi tidak terelakan terjadi di triwulan-triwulan 

berikutnya di 2020 ketika kebijakan sosial seperti PSBB diimplementasikan di 

berbagai wilayah, menyebabkan aktivitas ekonomi semakin banyak berhenti 

membuat proses produksi, distribusi dan konsumsi tersendat dan menyebabkan 

industry manufaktur, perdagangan, dan jasa banyak yang berhenti. Hal ini 

mengakibatkan para pengusaha skala kecil maupun besar mengalami dampak 

berat. salah satunya di jawa barat. Dimana malah penduduk miskin (penduduk 

dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa 

Barat mengalami kenaikan yaitu sekitar 268,29 ribu jiwa, dari 3,92 juta jiwa (7,88 

persen) pada Maret 2020 menjadi 4,19 juta jiwa (8,43 persen) pada September 

2020. Garis kemiskinan Jawa barat mengalami peningkatan sebesar 1,14 persen 

dari Rp. 410.888,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp. 415.682,- 

per kapita perbulan. 
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Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di 

Kabupaten Kuningan, 2012-2020 

Tahun 
Garis Kemiskinan 

(rupiah/kapitan/bulan) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (ribu) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

2012 264 851 142,9 13,69 

2013 261 858 139,4 13,34 

2014 271 015 133,6 12,72 

2015 276 154 147,2 13,97 

2016 289 901 144,1 13,59 

2017 302 061 141,6 13,27 

2018 332 483 131,2 12,22 

2019 340 775 123,16 11,41 

2020 352 358 139,20 12,82 

Sumber : BPS Kabupaten Kuningan 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan yaitu sekitar 16 ribu jiwa, dari 123,16 

ribu jiwa (11,41 persen) pada 2019 menjadi 139,20 ribu jiwa (12,82 persen) pada 

2020. 

Di wilayah desa sendiri dampak covid terhadap perekonomian covid-19 

sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan rata-rata masyarakat desa 

memilih untuk melakukan pekerjaan serabutan atau memanfaatkan lahan 

pekarangan yang mereka miliki untuk digunakan sebagai pemenuh kebutuhan 

sehari-hari. (Livana PH, dkk. 2020). Dari penelitian tersebut masih diteliti secara 

umum, belum membandingkan di wilayah suburba  dan rural.  

Pembahasan tersebut membuat penulis berasumsi bahwa adanya pandemic 

covid-19 ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten 

Kuningan. Melihat dari realita yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tentang bagaimana perubahan kondisi sosial ekonomi sesudah adanya 

pandemic covid-19 di Kabupaten Kuningan khususnya membandingkannya di 

wilayah suburban dan wilayah urban dengan mengambil judul “PERUBAHAN 

KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SUBURBAN DAN RURAL 
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SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 

KUNINGAN“ hal ini disebabkan dari kedua wilayah tersebut bisa menjadi 

pembanding seberapa berpengaruhnya pandemic covid-19 ini di wilayah tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi sebelum dan pada masa pandemic 

covid-19 di wilayah Suburban, dan Rural Kabupaten Kuningan? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat pada masing masing 

wilayah dalam menghadapi permasalahan kondisi sosial ekonomi pada 

masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi sebelum dan selama adanya 

pandemic covid-19  

2. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan masyarakat selama pandemi covid 

yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Kuningan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu berupa manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis 

sendiri maupun bagi orang lain sehingga dapat mencari tahu suatu 

permasalahan yang ada dan dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menangani permasalahan 

dalam aspek sosial ekonomi yang terjadi akibat covid-19 khususnya di 

Kabupaten Kuningan 

b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya  

c. Sebagai bahan pengayaan dalam pembelajaran geografi dalam bab 

interaksi desa dan kota  
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1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah rumusan mengenai kasus dan atau variabel yang 

akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia 

empiris atau di lapangan yang dapat dialami (Sigit, 2003:16). Definisi operasional 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran 

yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Definisi operasional 

yang perlu dijelaskan yaitu : Sosial ekonomi adalah keduduk atau posisi seseorang 

dalam kelompok masyarakat yang ditentukan dengan jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang 

dimiliki (Abdulsyani, 2007). Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud 

dengan kondisi sosial dan ekonomi adalah: 

a. Kondisi sosial adalah latar belakang seseorang yang dilihat dari komposisi 

usia penduduk dan kesehatan 

b. Kondisi ekonomi adalah latar belakang seseorang dilihat dari pendapatan, 

pengeluaran,dan  jenis pekerjaan yang dimilikinya. 

Sedangkan untuk upaya yang dilakukan oleh masyarakat masing masing 

wilayah dalam menghadapi permasalahan sosial ekonomi selama pandemic covid-

19 masuk dalam kondisi sosial ekonomi. 
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang relevan terhadap tema kajian dari penelitian ini diantaranya adalah 

Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Judul Metode Hasil 

1. Rizki Nor 

Azimah, 

dkk. 2020 

Analisis Dampak 

Covid-19 Terhadap 

Sosial Ekonomi 

Pedagang Di Pasar 

Klaten Dan 

Wonogiri 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adah metode kuantitatif 

dalam pengambilan data yaitu dengan 

menyebar kuesioner pada 3 pasar yang 

ada di Klaten dan Wonogiri, kemudian 

data dari hasil penyebaran kuisioner 

diolah dengan metode statistic deskriptif 

yang kemudian hasil kuisioner dioleh 

menjadi data berupa grafik dan 

penjelasan 

Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa 

pandemic covid-19 telah membuat kerugian dalam 

bidang ekonomi dan sosial.dari ketiga pasar yang 

menjadi sampel mengalami penurunan pendapatan 

sekitar 50 persen dari sebelum adanya pandemic 

covid-19. 

2. Robi 

Hisbilah. 

2017 

Studi Komparasi 

Daya Tarik Wisata 

Curug Di Kabupaten 

Sukabumi 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode deskriptif  

Hasil dari penelitian ini adalah dapat menentukan 

wisatawan yang mengunjungi objek wisata dari 

kalangan mana saja, kemudian menghasilkan juga 

tempat wisata yang paling menarik.dan juga 

keterlibatan masyarakat dalam mempercepat proses 

peningkatan daya tarik wisata. 

3. Chintia 

Khoerunisa. 

2016 

Studi Komparasi 

Tingkat 

Produktivitas 

Metode yang digunakan adalah Metode 

penelitian deskriptif yang bermaksud 

untuk memberikan gambaran mengenai 

Penelitian ini menghasilkan faktor apa saja yang 

mempengaruhi terhadao produktivitas kentang, dan 

tingkat kesejahteraan petani kentang di Kecamatan 
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Kentang 

Berdasarkan 

Karakteristik 

Pertanian Di 

Kecamatan 

Pangalengan Dan 

Kecamatan Lembang 

karakteristik dari kondisi fisik maupun 

sosial di wilayah kajian 

Pangalengan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

petani kentang di Kecamatan Lembang.  

 


