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BAB  V  SEKTOR MANUFAKTUR 

 

5.1 Tenaga Kerja 

Di sektor manufaktur, perusahaan lebih mengandalkan tenaga kerja yang diupah (upahan) 

daripada tenaga kerja keluarga. Tabel 5.1. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja keluarga 

yang diserap 42 perusahaan sampel mencapai 48 orang, dengan rata-rata 1 orang per 

perusahaan. Pada masa pandemi Covid 19 tinggal 35 orang tenaga kerja keluarga yang 

dipekerjakan, Tenaga kerja upahan yang diserap sebelum pandemi Covid 19 mencapai 330 orang 

dan turun menjadi 314 di masa pandemi. Total tenaga kerja yang diserap 42 perusahaan sampel 

mencapai 378 orang sebelum pandemi Covid 19 dan turun menjadi 349 di masa pandemi Covid 

19. Secara total, terjadi pengurangan tenaga kerja 29 orang yang terdiri dari 13 orang tenaga 

keluarga dan 16 orang tenaga kerja upahan. Mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), 

dan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan bersekala mikro, kecil dan menengah6 (Tabel 

5.2.). Satu perusahaan besar penghasil bricket arang untuk ekspor dengan jumlah tenaga kerja 

204 orang tetap bertahan di masa pandemi Covid 19. Pada Tabel 5.2. Nampak ada 2 perusahaan 

menengah yang turun menjadi sekala kecil, namun ada 1 perusahaan sekala mikro yang naik 

menjadi sekala kecil. 

Tabel 5.1. Jumlah tenaga kerja sebelum dan di masa pandemi Covid 19 

  Covid 19 N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 

Tenaga 
kerja 
keluarga 

Tenaga kerja keluarga 
sebelum pandemi   

42 0 10 48 1 2 

Tenaga kerja keluarga di 
masa pandemi   

42 0 5 35 1 1 

Tenaga 
kerja 
Upahan 

Tenaga upahan keluarga 
sebelum pandemi   

42 0 202 330 8 31 

Tenaga kerja upahan di 
masa pandemi   

42 0 202 314 7 31 

Total 
tenaga 
kerja  

Total tenaga kerja  sebelum 
pandemi   

42 0 204 378 9 31 

Total tenaga kerja  di masa 
pandemi   

42 0 204 349 8 31 

                                                             
6Sekala perusahaan manufaktur (industri) diukur berdasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan: 
   Industri mikro dengan tenaga kerja 1 – 4 orang, Industri kecil dengan tenaga kerja 5 – 19, Industri menengah  
   Dengan tenaga kerja 20 – 99, dan industri besar dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih. 
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Tabel 5.2. Sekala industri berdasarkan tenaga kerja sebelum dan di masa pandemi Covid 19 

  

Sekala Industri menurut Jumlah Tenaga Kerja Setelah 

Pandemi Total 

Industri rumah 

tangga 

Industri 

kecil 

Industri 

menengah 

Industri 

besar Jumlah Persentase 

Sekala Industri 

menurut Jumlah 

Tenaga Kerja 

Sebelum 

Pandemi 

Industri rumah tangga 29 1 0 0 30 
71% 

Industri kecil 3 4 0 0 7 17% 

Industri menengah 0 2 2 0 4 10% 

Industri besar 0 0 0 1 1 2% 

Total 
Jumlah 32 7 2 1 42 100% 

Persentase 76% 17% 5% 2% 100%   

 

Sebelum pandemi Covid 19 ada 18 perusahaan (42,9%) sampel yang tidak menggunakan 

tenaga kerja keluarga, di masa pandemi Covid 19 bertambah menjadi 20 perusahaan atau 47,6% 

(Tabel 5.3.). Hal itu terjadi karena ada dua perusahaan yang menghentikan tenaga kerja 

keluarganya, yaitu satu perusahaan yang semula mengerahkan 2 orang dan satu lagi yang semula 

mengerahkan 10 orang tenaga keluarga. Sebuah perusahaan lain yang semula mempekerjakan 2 

orang anggota keluarganya juga menghentikan satu orang, sehingga total tenaga kerja keluarga 

yang diberhentikan mencapai 13 orang. Dengan demikian, di masa pandemi Covid 19 perusahaan 

sampel hanya mengerahkan tenaga kerja keluarga tertinggi 5 orang.  

Tabel 5.3. Tenaga Kerja Keluarga Sebelum dan di Masa Pandemi Covid 19 

  Sebelum pandemi Di masa pandemi Perubahan 

Jumlah tenaga kerja keluarga Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

.00 18 42,9 20 47,6                  2  11% 

1.00 6 14,3 7 16,7                 1  17% 

2.00 10 23,8 8 19,0                (2) -20% 

3.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

4.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

5.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

10.00 1 2,4 0 0,0                (1) -100% 

Total 38 90,5 38 90,5                   -  0% 

Tidak ada data 4 9,5 4 9,5                   -  0% 

Total 42 100,0 42 100,0                   -  0% 
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Perusahaan sampel yang mengerjakan sendiri bisnisnya bertambah 4 perusahaan, dari 31% 

menjadi 40,5% di masa pandemi Covid 19 (Tabel 5.4.). Di muka dijelaskan bahwa tenaga kerja 

upahan yang terkena PHK di masa pandemi Covid 19 mencapai 16 orang, mereka berasal dari 

perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan 2, 3, 4, 5 orang tenaga kerja upahan. 

Tabel 5.4. Tenaga Kerja Upahan Sebelum dan di Masa Pandemi Covid 19 

  Sebelum pandemi Di masa pandemi Perubahan 

Jumlah tenaga kerja upahan Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

.00 13 31,0 17 40,5                  4  31% 

1.00 3 7,1 7 16,7                  4  133% 

2.00 9 21,4 2 4,8               (7) -78% 

3.00 6 14,3 5 11,9               (1) -17% 

4.00 3 7,1 2 4,8               (1) -33% 

5.00 1 2,4 0,0 0,0               (1) -100% 

6.00 1 2,4 2 4,8            1  100% 

8.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

16.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

20.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

22.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

202.00 1 2,4 1 2,4                   -  0% 

Total 41 97,6 40 95,2               (1) -2% 

Tidak ada data 1 2,4 2 4,8                  1  100% 

Total 42 100,0 42 100,0                   -  0% 

 

Upah tenaga kerja keluarga dimaksudkan sebagai uang saku ketimbang sebagai kompensasi 

atas kerja yang dilakukannya. Nilai upah tenaga keluarga maksimum Rp.1.875.000,- (Tabel 5.5.)  

berada dibawah Upah Minimum Kota (UMK)7Salatiga, dan di masa pandemi Covid 19 turun 

menjadi Rp.1.800.000. Sebelum pandemi Covid 19, rata-rata upah tenaga keluarga Rp.407.927,- 

atau hanya 20% dari UMK dan menurun 30% menjadi Rp.284.756,- atau  hanya 14% dari UMK.  

Upah tenaga upahan yang bekerja penuh waktu relatif besar, mendekati atau sama dengan 

UMK, terutama yang bekerja di perusahaan besar. Jika dihitung nilai rata-rata upah tenaga 

upahan juga jauh di bawah UMK, yaitu Rp.739.756,- atau 36% dari UMK, dan pada masa pandemi 

Covid 19 turun menjadi 29% dari UMK ( Tabel 5.5. dan lihat juga Gambar 5.1.). Variasi upah 

                                                             
7 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/58 tahun 2019 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima)  
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020: UMK Salatiga Rp.2.034.915,- 
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tenaga keluarga maupun tenaga upahan sangat tinggi, standar deviasinya bisa mencapai 1 

sampai 1,5 kali lipat. Namun tampak kecenderungan nilai upah di masa pandemi Covid 19 

menurun kecuali di perusahaan besar yang formal.  

 

Tabel 5.5. Upah tenaga kerja sebelum dan pada saat pandemi Covid 19 

 Upah tenaga kerja N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Tenaga keluarga 

sebelum pandemi 

41  Rp            -     Rp  1.875.000   Rp     407.927   Rp     653.845  

Tenaga keluarga di 

masa pandemi 

41  Rp            -     Rp  1.800.000   Rp     284.756   Rp     532.356  

Tenaga upahan 

sebelum pandemi 

41  Rp            -     Rp  2.400.000   Rp     739.756   Rp     748.306  

Tenaga upahan di 

masa pandemi 

41  Rp            -     Rp  2.400.000   Rp     594.024   Rp     711.726  

 

 

 

5.2 Pinjaman 

Pada saat penelitian dilakukan, masa pandemi Covid 19 sudah berlangsung. Sebagian besar 

sumber pinjaman dari Bank (78%) dengan angsuran tetap per bulan (Gambar 5.2.).  Sumber 

lainnya, terutama dari keluarga, sebanyak 5 perusahaan (22%).  

 -
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Gambar 5.1. Upah tenaga kerja sebelum dan di masa pandemi Covid 19

5.b.3. Upah TK Upahan sebelum 5.b.4. Upah TK Upahan setelah
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Sebelum pandemi Covid 19, angsuran pinjaman berkisar antara Terdapat 17 dari 42 

perusahaan sampel yang masih memiliki sisa pinjaman. Sisa pinjaman ini berkisar antara 

Rp.270.000,- hingga Rp.325 juta dengan total pinjaman sebesar Rp.1,27 milyar (Tabel 5.6.). 

Empat perusahaan yang tidak mengangsur terdiri dari dua yang memiliki sisa pinjaman kecil dan 

telah melunasinya, dan 2 yang memiliki pinjaman besar (Rp.325juta dan Rp.95juta) mendapatkan 

relaksasi angsuran karena bisnisnya menurun, bahkan salah satunya hampir berhenti beroperasi 

(omset turun 88%). Di masa pandemi Covid 19 dua perusahaan lain yang memiliki pinjaman pada 

keluarganya, menunda angsurannya. 

Rata-rata persentase angsuran dari omset yang semula 9% meningkat menjadi 13% di masa 

pandemi Covid 19. Bahkan secara total persentase angsuran tersebut meningkat dari 11% 

menjadi 114% (Tabel 5.6.), artinya jika semua perusahaan mengangsur pinjamannya maka nilai 

angsuran tersebut telah menggerogoti modal usahanya. Kebijakan pemerintah untuk memberi 

relaksasi terhadap angsuran pinjaman di masa pandemi Covid 19 terbukti sangat membantu 

perusahaan untuk bertahan hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank
78%

Lainnya
22%

Gambar 5.2. Sumber pinjaman
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Tabel 5.6. Sisa pinjaman dan angsuran sebelum dan di masa pandemi Covid 19 

  N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Pinjaman yang tersisa 17 3.000.000   325.000.000  1.269.000.000    74.647.059  105.696.465  

Angsuran per Bulan 13   270.000       7.600.000  36.195.500 2.413.033         2.142.902 

Persentase Angsuran 
sebelum pandemi 

13 2% 25% 11% 9% 6% 

Persentase Angsuran 
di masa pandemi 

11 0%                      

29% 

                      

144% 

                        

13% 

                             

10% 

 

 

 

5.3 Bahan Baku 

Beberapa perusahaan yang bergerak di lapangan usaha makanan mendapatkan bahan baku 

dari pedagang pengecer yang beroperasi di Pasar Salatiga, walau beberapa diantara mereka 

bertempat tinggal di daerah asal bahan baku tersebut, seperti dari Getasan dan Kopeng. Sebagian 

besar (68%), perusahaan sampel memperoleh bahan baku dari penjual di daerah lokal Kota 

Salatiga (Gambar 5.3.). Pada umumnya (19 dari 24 responden), mereka bergerak di lapangan 

usaha industri makanan lainnya (aneka makanan), selebihnya dari Jawa Tengah hingga Pulau 

Jawa seperti industri kayu dan furnitur, barang galian bukan logam, barang kimia, penggilingan 

padi tepung dan pati, serta pengolahan & pengawetan daging dan buah-buahan. Satu 

perusahaan yang bergerak di lapangan usaha makanan lainnya (Tabel 5.7.), menggunakan bahan 

baku dari impor, berupa paru sapi untuk membuat kripik paru.   

Lahan pertanian di Kota Salatiga sangat sempit, sehingga proses pemanfaatannya cenderung 

untuk tujuan subsisten karena produk yang dihasilkannya sedikit.  Memperhatikan peta rantai 

pasok produk pertanian pada Gambar 5.3., pada umumnya produk hasil pertanian didatangkan 

dari luar Salatiga. Pada Gambar 5.3. menunjukkan bahwa bahan baku dan penolong yang 

dihasilkan oleh sektor manufaktur juga lebih banyak didatangkan dari luar Salatiga. Walau 

demikian, ketersediaannya di Salatiga terjamin dan mudah dijangkau oleh perusahaan. 
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Gambar 5.3. Grafik sumber bahan baku
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Tebel 5.7.Sumber bahan baku menurut lapangan usaha  

Lapangan Usaha 

Sumber Bahan Baku Total 

Lokal 

Salatiga 

Sekitar Salatiga - 

Jawa Tengah 

Pulau 

Jawa 

Dalam 

Negeri 

Luar 

Negeri 
 

Industri barang dari kayu, gabus dan jerami 0 1 0 2 0 3 

Industri barang galian bukan logam 0 0 1 0 0 1 

Industri barang kimia lainnya 0 1 0 0 0 1 

Industri furnitur 1 0 1 0 0 2 

Industri makanan lainnya 19 2 2 0 1 24 

Industri minuman 0 0 1 0 0 1 

Penggilingan padi2an, tepung dan pati 2 0 1 0 0 3 

Pengolahan & pengawetan buah2an 2 0 0 0 0 2 

Pengolahan dan pengawetan daging 4 0 0 0 0 4 

Total 28 4 6 2 1 41 

 

Sebelum Pandemi Covid 19, ketersediaan bahan baku dan penolong di Salatiga dinilai banyak 

(85%) sampai sangat banyak (15%) baik untuk produk pertanian maupun produk manufaktur, 

tidak ada yang statusnya langka (Tabel 5.8.). Di masa pandemi Covid 19, beberapa jenis barang 

yang semula dinilai tersedia banyak menjadi langka (dinyatakan oleh 18% responden), terutama 

jenis kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung dan telur. Kebijakan stay at home, jaga jarak 

sosialdan pembatasan orang berkumpul menyebabkan permintaan konsumen rumah tangga 

terhadap barang kebutuhan pokok tinggi. Selain itu, juga banyak permintaan dalam jumlah besar 

dari beberapa lembaga seperti Dinas Sosial, Korpri, UKSW dan lain-lainnya untuk gerakan 

memberi bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid 19.  

Tabel 5.8. Ketersediaan Bahan Baku Sebelum Pandemi Covid 19 * Ketersediaan Bahan Baku di Masa 
Pandemi Covid 19 Crosstabulation 

  

Ketersediaan Bahan Baku di 

Masa Pandemi Covid 19 Total 

Langka Banyak 

Sangat 

banyak 
Jumlah 

Percentage 

Ketersediaan Bahan Baku 

Sebelum Pandemi Covid 19 

Langka 0 0 0 0 0% 

Banyak 7 26 1 34 85% 

Sangat banyak 0 3 3 6 15% 

Total 
Jumlah 7 29 4 40 100% 

Percentage 18% 73% 10% 100%  
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Bahan baku yang berasal dari luar daerah, terutama dari luar provinsi dan luar pulau Jawa, 

mengalami penurunan ketersediaan dari kategori sangat banyak menjadi banyak (Tabel 5.8.), 

seperti batok kelapa dari Sulawesi dan tapioka dari Lampung untuk industri briket arang, zat-zat 

kimia (alcohol, sodium lauril sulfat, NACL dsb) dari Jawa Timur untuk industri sabun cuci. Sebab 

utama dari kelangkaan barang-barang tersebut adalah hambatan transportasi antar daerah di 

masa pandemi ovid 19.  

 

5.4 Omset 

Secara absolut, rata-rata omset per bulan sebelum dan di masa pandemi Covid 19 tidak 

berubah signifikan (Rp.22,7 juta vs Rp.21 juta) (Tabel 5.9.)., sehingga dapat diduga Ho: tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara omset sebelum dan di masa pandemi Covid 19. Data omset 

sangat beragam untuk tiap perusahaan sampel sehingga standar deviasinya mencapai 2 kali lipat 

Tabel 5.9. menunjukkan bahwa uji normalitas distribusi data omset perusahaan-perusahaan 

sampel sebelum dan di masa pandemi Covid 19 ditolak pada tingkat signifikansi = 0,00, hal ini 

dapat dipahami karena rentang minimum – maksimum dan keragaman omset yang tinggi.  

Selanjutnya hasil uji perbedaan rata-rata omset sebelum dan di masa pandemi Covid 19 pada 

Tabel 5.10. menunjukkan tingkat signifikansi 0,46 lebih besardari α = 5%, maka Ho yang 

mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara omset sebelum dan di masa pandemi 

Covid 19 adalah benar karena didukung oleh data.  

Tabel 5.9. Rata-rata omset sebelum dan di masa pandemi Caovid 19 

  Omsetsebelum pandemi  Omset di masa pandemi PerubOmset 

N Valid 34 34 41 

Missing 14 14 7 

Mean                     22.723.594                      21.055.235                  1  

Std. Deviation                     44.688.395                      48.880.508                  9  

Minimum                             84.000                                          -                (1) 

Maximum                   165.000.000                    192.000.000                55  
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Tabel 5.10. Uji perbedaan omset sebelum dan pada masa pandemi Covid 19.  

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper    

Pair 1 Omset 

Sebelum – 

masa 

pandemi 

166.835,8 13.027.700,9 2.234.232,27 -2.877.220,9 6.213.938,57 0,747 33 0,461 

 

Perbedaan omset sebelum dan di masa pandemi Covid 19 teruji tidak signifikan, namun 

mengingat sebagian besar perusahaan sampel bersekala mikro/rumah tangga dan kecil, maka 

penurunan omset bahkan kemacetan aktivitas operasional dirasa memukul kondisi ekonomi 

rumah tangganya. Tabel 5.11. menunjukkan bahwa penurunan omset 0,8 hingga kemacetan 

operasi dialami 3 perusahaan makanan (7%), yang mengalami penurunan omset antara 0,6 – 0,8 

dialami oleh 12 perusahaan (29%) dan yang mengalami penurunan omset 0,4 – 0,6 dialami 11 

perusahaan (26%). Secara total terdapat 27 dari 42 perusahaan sampel (64%) mengalami 

penurunan omset, 5 perusahaan (12%) omsetnya stabil dan 10 perusahaan (24%) mengalami 

peningkatan omset. Diantara yang mengalami peningkatan omset, terdapat satu perusahaan 

yang mencapai 55% peningkatan omset, yaitu produsen sabun dan hand sanitizer, produk yang 

terkait dengan kebutuhan utama dalam penanggulangan pandemi Covid 19. Apabila perusahan 

tidak mengalami kendala pengadaan bahan baku, maka peningkatan omset tersebut dapat lebih 

tinggi. Lapangan usaha yang paling tertekan di masa pandemi Covid 19 adalah lapangan usaha 

industri pengolahan makanan dan minuman.  

Tabel 5.11. Perubahan omset menurut lapangan usaha 

 Lapangan usaha 
  

Range Perubahan Omset Total 

<-1 s/d 
-0,8 

<-18 s/d 
-0,6 

<-0,6 s/d 
-0,4 

<-0,2 
s/d -0 <10 >50 

Jumlah 
Percetage 

Industri barang dari kayu, gab 0 0 1 1 1 0 3 7% 

Industri barang galian bukan 

logam 

0 0 0 1 0 0 1 
2% 

Industri barang kimia lainnya 0 0 0 0 0 1 1 2% 

Industri furnitur 0 0 0 0 2 0 2 5% 

Industri makanan lainnya 3 8 7 3 4 0 25 60% 



 

44 
 

Industri minuman 0 1 0 0 0 0 1 2% 

Penggilingan padi2an, tepung 

dan pati 

0 1 1 0 1 0 3 
7% 

Pengolahan & pengawetan 

buah2an 

0 2 0 0 0 0 2 
5% 

Pengolahan & pengawetan 

buah2an 

0 2 0 0 0 0 2 
5% 

Pengolahan dan pengawetan 

daging 

0 0 2 1 1 0 4 
10% 

Total 

Jumlah 3 12 11 6 9 1 42 100% 

Percentage 
7% 29% 26% 14% 21% 2% 100% 

 

 

5.5 Pelaksanaan Protokol Kesehatan 

Sebagaimana dijelaskan, bahwa protokol kesehatan untuk melawan penyebaran virus di 

masa pandemi Covid 19 yang dilihat dalam penelitian ini adalah pembatasan aktivitas usaha yang 

diukur dengan jam buka usaha, penyediaan alat cuci tangan, frekuensi cuci tangan, jaga jarak 

antar orang dalam pertemuan langsung dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Dari 48 

perusahaan sampel, 37 perusahaan yang masih beroperasi secara rutin memberi data tentang 

jam kerja usaha sebagamina pada Gambar 5.4. Pada masa pandemi Covid 19 ada 65% perusahaan 

sampel mengurangi jam buka usaha menjadi setengah hari dan membayar upah secara 

proporsional, pada umumnya mereka adalah usaha sekala mikro dan kecil. Responden yang 

masih bertahan bekerja penuh waktu dalam satu shift sehari mencapai 22% dan sisanya dua shift 

sehari 13%.   

Sebanyak 35 perusahaan yang memiliki karyawan, atau melayani pembeli dan/atau pemasok 

secara langsung, pada umumnya (86%) menjaga jarak sosial sampai dengan 1 meter dan sisanya 

menjaga jarak lebih dari 1 meter (Gambar 5.5.). Keterbatasan ruang kerja menjadi alasan utama 

mengapa hanya dapat menjaga jarak sampai dengan 1 meter untuk memenuhi protokol 

kesehatan.  
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Perusahaan yang tetap beroperasi melayani pelanggan, berhubungan pemasok dan 

pemerintah di masa pandemi Covid 19 mencapai 40 orang. Cara berhubungan dengan pelanggan 

sebagian besar (48%) tidak langsung tetapi melalui telepon, sebanyak 18% melalui internet 

(Gambar 5.6.). Responden yang berhubungan langsung dengan pelanggan secara tatap muka 

mencapai 35% saja. Berbeda dalam hubungannya dengan pemasok, sebagian besar (69%) 

menggunakan internet dan hanya 19% yang melakukannya secara langsung tatap muka. 

Sedangkan cara berhubungan dengan aparat pemerintah pada umumnya dilakukan secara 

langsung tatap muka (83%), sisanya dilakukan secara tidak langsung menggunakan telepon, 

internet atau kombinasi dengan media sosial. 

Buka tiap hari, 
bekerja setengah 

hari 65%Buka tiap hari, 
bekerja sehari 
satu shift 22%

Buka tiap hari, bekerja 
sehari dua shift 13%

GAMBAR 5.4. JAM KERJA USAHA

Sampai 1 m
86%

Lebih dari 1 m
14%

Gambar 5.5. Jarak yang dijaga
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Alat pembayaran berupa uang kertas dan logam masih menjadi yang utama dalam proses 

transaksi di masa pandemi Covid 19 oleh 85% perusahaan sampel (Gambar 5.7.).  Sisanya 

mengkombinasikan cara pembayaran dengan uang kertas dan logam dengan uang plastik, ATM 

atau transfer atau dengan e-banking. 
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Gambar 5.6. Cara berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan pemerintah

Langsung, tatap muka Tidak langsung, menggunakan telepon

Tidak langsung, menggunakan internet Tidak langsung, dengan kombinasi media
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Tabel 5.7. Alat pembayaran yang digunakan di masa pandemi Covid 19 
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Perusahaan di sektor manufaktur yang telah menyediakan toilet dengan perlengkapannya 

beserta tempat wudhu di pabriknya, sehingga tidak memberikan data (75%) karena menilai tidak 

membutuhkan tambahan alat cuci tangan (Gambar 5.8.). Sisanya, 25% perusahaan sampel 

menyediakan alat cuci tangan. Sama halnya dengan alat pelindung diri (APD), hanya 25% yang 

menyediakan masker sebagai APD dari penularan viris Covid 19 (Gambar 5.9.). Sebanyak 75% 

perusahaan tidak menyediakan masker, tetapi tetap mewajibkan karyawannya menggunakan 

masker untuk memenuhi protokol kesehatan. 

 

 

 

 

 

Menyediakan alat 
cuci tangan 25%

Tidak ada data
75%

Gambar 5.8. Penyediaan alat cuci tangan di masa pandemi Covid 19

Menyediakan 
masker 25%

Tidak ada data
75%

Gambar 5.9. Alat pelindung diri di masa pandemi Covid 19



 

48 
 

5.6 Peluang, Hambatan dan Saran kepada Pemerintah 

Kehadiran pandemi Covid 19 dinilai oleh 5 perusahaan sampel dapat mendatangkan peluang 

pengembangan usaha melalui adopsi teknologi informsi. Gambar 5.10 menunjukkan bahwa 

peluang pengembangan usaha secara mandiri dengan menjual secara online dilihat oleh 40% 

responden, ataupun bekerjasama dengan online shop yang sudah ada (40%). Hanya 20% 

perusahaan yang melihat peluang untuk bertahan dengan beradaptasi dan menerapkan protokol 

kesehatan, untuk berdamai dengan pandemi Covid 19. 

 

 
Jumlah perusahaan sampel yang melihat pandemi Covid 19 sebagai hambatan lebih 

banyak dari pada yang melihatnya sebagai peluang (35 vs 5 perusahaan). Di sektor 

manufaktur, penurunan permintaan dan penurunan penjualan merupakan dua hambatan 

yang masing-masing dikeluhkan oleh 31% perusahaan sampel (Gambar 5.11.). Perubahan 

pola konsumsi, ketika orang harus tinggal di rumah, mendorong penurunan permintaan 

terhadap makanan siap santap dari perusahaan-perusahaan makanan, sebagai gantinya 

adalah meningkatnya aktivitas domesti rumah tangga untuk menyajikan makan anggota 

keluarga. Akibat dari penurunan permintaan adalah penurunan penjualan. Hambatan lain 

yang dirasakan oleh responden adalah kemacetan kegiatan operasional perusahaan (11%), 

kesulitan bahan baku dan dibatasinya jam kerja usaha (6%). 

Penjualan online & 
delivery order

40%

Tetap beroperasi dengan 
menerapkan protokol 

kesehatan 20%

Kerjasama dengan 
online shop

40%

GAMBAR 5.10. PELUANG USAHA DI MASA PANDEMI COVID 19
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Perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah ada 12 orang namun yang memberi 

saran atau masukan hanya 11 orang. Masukan yang paling banyak diusulkan (55%) adalah 

penyusunan kebijakan yang pro rakyat, yang meringankan beban ekonomi, keuangan, 

pengaturan aktivitas bisnis, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gambar 

5.12.). Usulan berikutnya adalah agar pemerintah menyusun kebijakan untuk mengatasi 

pandemi Covid 19 disertai dengan pengawasan yang ketat (27%) atau kebijakan yang 

koprehensif untuk penanganan Covid 19 (18%) agar roda perekonomian bergerak maju 

namun tetap aman.  

 

14%

31% 31%

6%
3%

11%

3%

Gambar 5.11. Hambatan di masa pandemi Covid 19
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Kebijakan yang pro rakyat, 
meringankan beban ekonomi, 

keuangan, pengaturan 
aktivitas bisnis, kesejahteraan 

masyarakat 55%

Kebijakan untuk atasi 
pandemi agar lekas selesai, 
disertai pengawasan yang 

ketat 27%

Kebijakan yang komprehensif 
untuk penanganan Covid 19

18%

GAMBAR 5.12. SARAN-MASUKAN UNTUK PEMERINTAH 
DI MASA PANDEMI COVID 19


