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BAB II METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Variabel Penelitian 

Berdasarkan sistem pengukuran ketahanan kota dan simulasi kebijakan publik dari Lembaga 

Ketahanan Kota RI (2015), (gatra) ketahanan ekonomi dijelaskan dalam 5 aspek, yaitu aspek 

kemakmuran, aspek keadilan, aspek aman, aspek kemandirian, dan aspek daya saing. Kelima 

aspek tersebut kemudian diukur menggunakan indikator-indikator yang mencerminkan unsur 

kebijakan dan kinerja, yang terdiri dari 127 indikator dengan 412 instrumen (Lembaga Ketahanan 

kota RI hal. 23, 2015). Kemudian, pengukuran aspek tersebut berkembang menjadi 21 variabel 

dengan 183 indikator seperti yang digambarkan di gambar 2.1  

Variabel dan indikator pada Gambar 2.1 merupakan pengukuran ketahanan ekonomi di level 

kota, sehingga perlu penyesuaian untuk mengukur ketahanan ekonomi di level kota. Kotak 

berwarna biru adalah variabel dan indikator yang relevan dan warna merah adalah variabel dan 

indikator yang kurang relevan di tingkat kota. Sebagai contoh: “Pangan – 20” menunjukkan 

bahwa peneliti menggunakan seluruh indikator, sedangkan “Kemiskinan – 5/9” menunjukkan 

bahwa peneliti hanya menggunakan 5 indikator dari 9 indikator kemiskinan yang sudah 

ditentukan oleh Lembaga Ketahanan Kota RI. Pengukuran ketahanan ekonomi tersebut 

membutuhkan tahapan penelitian yang komprehensif dari sisi supply maupun demand, yang 

dipersiapkan secara sistematis dalam waktu panjang.  
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Gambar2.1. Aspek, Variabel, dan Indikator Ketahanan Ekonomi 

 

Sumber: Lembaga Ketahanan Kota RI 

Dalam kondisi yang tidak normal, seperti munculnya gangguan pandemi Covid 19 di tahun 

2020 ini, pemilihan variabel dan indikator untuk mengukur ketahanan ekonomi kota Salatiga 

adalah yang bersifat dinamis karena akan melihat dampak dari pandemi Covid 19 dan Idul Fitri 

(Lebaran) terhadap ketahanan ekonomi Kota Salatiga. Kemudian, redefinisi variabel dan indikator 

disesuaikan sesuai kebutuhan.  

Ketahanan ekonomi daerah ataupun nasional dari sisi permintaan (demand) biasanya 

dideteksi dari perilaku harga. Pada Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri, biasanya harga-harga 

meningkat, terutama untuk kebutuhan pokok (pangan dan sandang), karena permintaan 

meningkat. Dari sisi penawaran(supply) para produsen dan pemerintah telah mempersiapkan 

persediaan barang jauh hari sebelumnya. Ketika Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri telah jatuh 

tempo dan harga-harga meningkat terlalu tajam, maka pemerintah melakukan operasi pasar 

untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat.Dalam penelitian ini, variabel harga digunakan 

sebagai indikator perilaku permintaan. 
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Pandemi Covid 19 dimulai dari Wuhan Cina, menyebar ke Indonesia mulai akhir Februari dan 

kasus pertama ditemukan di Salatiga pada bulan Maret 2020. Pemerintah Salatiga mengadopsi 

kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam Protokol Kesehatan Kota Salatiga 

(https://corona.salatiga.go.id/regulasi-2/). Lima pembatasan perilaku sosial yang diduga 

berpengaruh terhadap perilaku bisnis adalah: sering cuci tangan, gunakan masker, tinggal di 

rumah (belajar atau bekerja dari rumah), jaga jarak, dan gunakan alat pelindung diri (APD). 

Protokol kesehatan seperti itu sangat mengganggu kehidupan normal di Hari Raya Idul 

Fitri,ketahanan ekonomi dari sisi penawaran, sehingga dimungkinkan bahwa variabel pandemi 

Covid 19 memiliki dampak yang lebih signifikan dari dampak Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. 

Pilihan variabel yang akan diteliti disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. 

 

2.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari 

Dinas Perindustrian & Perdagangan dan Badan Pusat Statistika, sedangkan data primer 

didapatkan dari survei, observasi dan wawancara. Data kuantitatif dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif dan inferensial untuk mengestimasikan variabel ketahanan ekonomi di masa 

perayaan Idul Fitri dan di masa pandemi Covid 19. Pengukuran dan analisis variabeldan indikator 

berunsur kebijakan dibutuhkan Expert Judgment. 

 

2.3 Analsis Data 

Ketahanan Ekonomi dilihat dari Harga Umum. 

Perubahan harga akan kebutuhan pokok (makanan dan bahan makanan) merupakan salah 

satu indikator yang digunakan SISKURANNAS untuk mengukur ketahanan ekonomi suatu daerah. 

Ketahanan ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana daerah tersebut dapat menghadapi 

tantangan yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga harga kebutuhan 

pokok tersebut kembali stabil. Hal ini akan terlihat dari kemampuan otoritas ekonomi daerah 

https://corona.salatiga.go.id/regulasi-2/
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tersebut dapat mengawasi rantai pasok dan suplai kebutuhan pokok tersebut di masa tantangan, 

salah satunya di masa Puasa dan Lebaran.   

Fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok pada masa Lebaran dapat digambarkan pada 

grafik pada Gambar 2.2. di bawah ini. Diawali dari permintaan awal (D1) dan penawaran awal (S1) 

yang menghasilkan harga keseimbangan (P1) dan kuantitas keseimbangan (Q1). Pada masa 

Lebaran, perilaku konsumen berubah yang terlihat dari perubahan anggaran dan preferensi 

konsumsi konsumen, yang kemudian berdampak pada peningkatan permintaan dari D1 ke D2. 

Shock yang dihasilkan dari masa Lebaran tersebut membuat keseimbangan pasar berubah dari 

E1 menjadi E2, sehingga harga pasar meningkat (P2) dan kuantitas keseimbangan meningkat (Q2). 

Pada kenaikan harga ini, otoritas ekonomi daerah mendapatkkan tantangan untuk menjaga 

kestabilan harga kebutuhan pokok, yaitu harga dapat kembali ke P1 melalui penambahan suplai 

kebutuhan pokok dari S1 ke S2. 

Gambar 2.2. Grafik kenaikan harga karena pergeseran Supply dan Demand. 

 

 

 

Ketahanan Usaha di Masa Pandemi Covid 19 

Analisis ketahanan ekonomi individu perusahaan didasarkan pada pengukuran beberapa 

variabel di sisi supply. Variabel-variabel yang diteliti meliputi serapan tenaga kerja, upah, bahan 

baku, omset dan kemampuan menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid 

19. Data dikumpulkan dalam dua kerangka waktu, yaitu sebelum masa pandemi (Januari – 
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Februari 2020) dan di masa pandemi (mulai bulan Maret 2020). Dengan demikian, analisis 

dampak Covid dilakukan dengan membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan di masa 

pandemi Covid 19. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk membandingkan dua kondisi 

tersebut. Beberapa data kuantitatif pengukur kinerja perusahaan diuji beda ratatanya dengan 

menggunakan distribusi t, pada tingkat signifikansi 5%. 

  


