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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kasus infeksi pada paru 

dan telah terindentifikasi penyebabnya yaitu virus Covid-19. Kasus tersebut 

berasal dari kota Wuhan Provinsi Hubei,China [1]. Berdasarkan World Health 

Organization situation report 10 virus ini tersebar di seluruh dunia mulai dari 

Hongkong, Italia, Jerman, Korea Selatan  dan negara lainnya [2]. Virus ini 

muncul pertama kali di pasar seafood, Kota Wuhan. Koresponden kesehatan 

dan sains BBC, Michelle Roberts dan James Gallager mengatakan di pasar 

grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, dan 

kelelawar dijual secara bebas. Dikutip dari BBC mereka menduga bahwa virus 

ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Mengutip 

data World Health Organization situation report 42 virus Covid-19 masuk ke 

Indonesia pada Tanggal 2 Maret 2020 [3]. 

Meningkatnya kasus positif Covid-19 membuat pemerintah 

mengeluarkan kebijakan social distancing dan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) di seluruh Indonesia termasuk wilayah Jambi [4]. Berdasarkan 

data sensus penduduk BPS pada Tahun 2019 Jambi memiliki populasi 

sebanyak 3.566.197. Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki hasil 

pertanian, perternakan, perikanan dan perkebunan yang cukup tinggi sehingga 

memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional [5]. Dalam bidang 

perkebunan Provinsi Jambi memiliki tujuh komoditas unggulan yaitu kelapa 

sawit, karet, kelapa dalam, pinang, kopi, kayu manis dan teh [6]. Provinsi 

Jambi juga melakukan kegiatan ekspor seperti kayu lapis, bubur kertas, sawit, 

kopi [7]. Penulis memilih Provinsi Jambi sebagai tempat penelitian yang 

digunakan dalam laporkan ini karena Jambi memiliki sumber daya alam yang 

cukup tinggi dan banyak sehingga mendukung perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan data hasil survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 
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lapangan usaha yang terdapat di Provinsi Jambi berjumlah 15 sektor usaha 

yang terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan; 

Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan 

Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sambah, Limbah dan Daur Ulang; 

Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; 

Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 

Jasa Lainnya. Pelaku usaha menghasilkan pendapatan (omset), di mana omset 

tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia, sehingga peran pelaku 

usaha sangat mempengaruhi ekonomi di Indonesia [8]. Berlakunya kebijakan 

pemerintah terkait PSBB dan social distancing tersebut, maka akan dilihat 

apakah para pelaku usaha mengalami perubahan keuntungan dikarenakan kasus 

Covid-19. Sehingga apabila omset para pelaku usaha di Provinsi Jambi 

berdampak maka ekonomi Indonesia juga akan terkena dampaknya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik 

multinomial. Metode tersebut digunakan karena data yang digunakan memiliki 

lebih dari 2 kategori. Dalam jurnal Pemilihan Model Regresi Logistik 

Multinomial dan Ordinal Terbaik Berdasarkan R2 Mc. Fadden menyatakan 

keunggulan regresi logistik multinomial dengan metode lainnya adalah dapat 

menganalisis data primer yang memiliki data lebih dari 2 kategori, model yang 

dihasilkan dari metode regresi logistik multinomial merupakan model terbaik 

[9]. 

Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Dampak Covid-19 Terhadap 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia menggunakan metode 

deskriptif kualitatif [10]. Penelitian lainnya dilakukan oleh pihak Badan Pusat 

Statistik (BPS) dengan metode deskriptif di mana pada penelitian ini hanya 

mendeskripsikan grafik dan tabel secara umum mengenai dampak Covid-19 

terhadap pelaku usaha di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, dilakukanlah 

penelitian ini mengenai pengaruh Covid-19 terhadap pelaku usaha di Provinsi 

Jambi menggunakan metode yang berbeda yaitu metode regresi logistik 

multinomial. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil rumusan masalah 

dalam antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap omset para pelaku usaha tahun 

2019 yang dihasilkan ? 

2. Bagaimana bentuk model logit regresi logistik multinomial yang 

dihasilkan ? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi omset tahun 2019 para pelaku usaha 

selama Covid-19? 

4. Apakah penggunaan metode regresi logistik multinomial baik digunakan 

dalam penelitian ini ? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Data Penelitian yang digunakan adalah data hasil kuisioner online 

dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang berisikan jenis pelaku usaha, 

perubahan pendapatan usaha saat ini dibandingkan sebelum Covid-19, bahan 

baku tidak tersedia atau harganya menjadi mahal, profil para pelaku usaha saat 

ini dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid-19, omset para pelaku usaha 

tahun 2019 dan merekrut pekerja dalam waktu singkat. Survei tersebut 

dilakukan oleh BPS Provinsi Jambi untuk mengetahui dampak Covid-19 

terhadap pelaku usaha. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian pada dampak Covid-19 terhadap pelaku 

usaha menggunakan regresi logistik multinomial sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap pelaku usaha. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pendapatan para pelaku 

usaha semenjak Covid-19. 

3. Mendapatkan model dari analisis regresi logistik multinomial. 

4. Mengetahui kesesuaian penggunaan metode regresi logistik 

multinomial dalam penelitian ini. 

5. Mengetahui penggunaan metode regresi logistik multinomial baik 

digunakan dalam penelitian ini. 
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1.5. Metodologi 

1. Studi Literatur 

Pada metode ini dipelajari beberapa pustaka seperti jurnal, e-book dan 

situs web yang berhubungan dengan Covid-19, pelaku usaha, data 

penelitian, dan regresi logistik multinomial. 

2. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari bidang Newrilis BPS Provinsi Jambi dengan 

melakukan survey pengisian kuisioner online tentang pengaruh Covid-19 

terhadap pelaku usaha. 

3. Pengolahan Data 

Data diolah menggunakan software pada komputer dengan metode 

regresi logistik multinomial. Langkah pertama dilakukan adalah 

melakukan pengkodean terhadap data karena data berupa data primer 

menggunakan software kemudian dilakukan pengolahan data, setelah 

diolah data selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil penelitian. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu langkah-langkah yang digunakan 

untuk mempermudah dalam penulisan laporan. Langkah pertama yaitu 

menentukan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dari penulisan laporan dan metodologi. Kedua adalah tinjauan pustaka 

yang berisikan penjelasan atau landasan teori tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian. 

Setelah menuliskan tinjauan pustaka, langkah ketiga yaitu metodologi 

penelitian yang berisikan sumber data, variabel penelitian, langkah analisis 

serta diagram alir untuk pengolahan data. Langkah keempat adalah membuat 

hasil dan pembahasan tentang penelitian yang dilakukan serta analisis lebih 

dalam terkait metode yang digunakan. Langkah terakhir menentukan 

kesimpulan dari keseluruhan laporan yang dituliskan dalam bentuk poin-poin 

dan menulis saran untuk para pembaca maupun penelitian selanjutnya. 
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