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ABSTRAK 
 

Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, 
salah satunya adalah sektor ekonomi. Imbas adanya pandemi global tersebut 
dirasakan oleh para pelaku usaha di Pantai Krakal yang mana mereka mengalami 
penurunan pendapatan yang sangat signifikan, sehingga mereka mencari solusi 
alternatif untuk menopang perekonomiannya. Oleh karenanya dibutuhkan strategi 
agar dapat meningkatkan kembali omset pendapatan para pelaku usaha mikro 
tersebut. Tujuan penelitian ini merupakan untuk untuk mendeskripsikan  strategi 
bertahan hidup pengusaha mikro di masa pandemi COVID-19 Studi Kasus di 
Pantai Krakal Gunungkidul Yogyakarta. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan informasi menggunakan teknik wawancara, 
observasi serta dokumentasi.  

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa dalam mempertahankan eksistensi usaha yang dijalankan para pelaku 
usaha mikro dengan melakukan berbagai macam strategi diantaranya yaitu 1. 
Strategi Aktif, 2. Strategi Pasif, 3. Strategi Jaringan, dinilai dapat membantu 
pelaku usaha mikro untuk bisa mempertahankan usahanya di tengah pandemi 
COVID-19. 

Kata kunci: Pengusaha mikro, Strategi bertahan hidup, Pandemi COVID-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 memberi pengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia hingga menurun sebanyak 5 persen1. Pandemi COVID-19 

berdampak pada aspek kehidupan baik pada sektor kesehatan maupun 

ekonomi masyarakat.  

Dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 menyebabkan 

terganggunya beberapa sektor seperti pariwisata, jasa transportasi, industri 

pengolahan, perdagangan dan masih banyak sektor lain yang terdampak. 

Seperti yang dapat kita lihat saat ini pada sektor ekonomi mengalami 

penurunan nilai mata uang rupiah, investasi melemah, menurunnya  daya 

konsumsi rumah tangga, inflasi yang tinggi dan redupnya industri UMKM.  

Hal ini cukup dirasakan oleh pengusaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) yang mengalami krisis ekonomi. Pada kenyataannya, 

penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi sangat mempengaruhi 

keberlangsungan usaha UMKM. Krisis ekonomi yang dirasakan UMKM 

tanpa disadari memberikan ancaman bagi perekonomian Indonesia. Oleh 

karenanya, diperlukan upaya, pelatihan dan pendampingan untuk pelaku 

UMKM selama pandemi dari pemerintahan. 

                                                
1 Silpa Hanoatubun, “Dampak Covid – 19 Terhadap Prekonomian Indonesia,” 

EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling 2, vol. 2 no. 1 2020 : hlm 146. 
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Pelaksanaan Usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) diatur 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro adalah usaha 

produktif, berdiri sendiri yang bentuk usahanya dilakukan perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun bukan 

merupakan cabang perusahaan yang dimiliki, diakusisi, atau menjadi 

bagian didalamnya, baik langsung maupun tidak langsung. Usaha kecil 

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan yang telah dalam undang-undang2.  

Melihat paparan di atas sektor usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian  nasional. Selain 

membantu dalam menyerap tenaga kerja, sektor ini turut serta dalam 

distribusi pendapatan dan juga tempat penyaluran ekonomi masyarakat. 

UMKM pada negara Indonesia merupakan salah satu bidang usaha 

yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, selain itu 

UMKM pula memiliki andil terhadap penyerapan tenaga kerja serta 

distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, 

perkembangan jumah unit UMKM tahun 2011 – 2018 terjadi peningkatan 

sebanyak 2,6 persen setiap tahunnya dan rata-rata kontribusi UMKM 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama 3 tahun 

                                                
2 Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2008, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM)”, tersedia pada http://www.depkop.go.id/attachments/article 
/129/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomor _20_Tahun_2008.pdf , diakses pada tanggal 19 April 
2021 pukul 23.20 WIB. 

 

http://www.depkop.go.id/attachments/article%20/129/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomor%20_20_Tahun_2008.pdf
http://www.depkop.go.id/attachments/article%20/129/259_KRITERIA_UU_UMKM_Nomor%20_20_Tahun_2008.pdf
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belakang ini lebih dari 5 persen3. Data tersebut menyatakan bahwa 

UMKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mandiri, 

karena itulah UMKM menjadikan sektor usaha yang juga berperan penting 

dalam mendorong perkembangan ekonomi, karena memiliki sumbangsih 

yang dapat meningkatka perekonomian serta perdagangan indonesia. 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan kesehatan rakyat terkait COVID-19 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP No. 21 Tahun 

2020)4. PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) tentu berimbas besar 

bagi kegiatan perekonomian di Indonesia.  

Di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sensus nasional 

dibidang ekonomi pada tahun 2019 sampai akhir 2020 jumlah UMKM di 

Provinsi DIY pada tahun 2019 sebesar 22,623.00 yang terdiri dari jenis 

usaha mikro 20,928.00 unit, usaha kecil 1,664.00 unit dan usaha 

menengah 31.00 unit. Pada tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 

23,209.00 unit, terdiri dari jenis usaha mikro sebanyak 21,493.00 unit, 

usaha kecil 1,685.00 unit dan usaha menengah 31.00 unit5.  

                                                
3 “Kontribusi UMKM terhadap PDB. 2010-2020*,” https://lokadata.beritagar.id/ diakses 

pada 7 April 2020 pukul 21.34 WIB 
 
4 Prianter Jaya Hairi, “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait 

Pencegahan COVID-19 ,” Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian Dpr Ri  Jurnal Kajian 
Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020, hlm 6, diakses pada 
17 Februari 2021.  

 
5 Data Dasar Koperasi dan Ukm “List Data Dasar | Aplikasi Dataku”,    

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-ukm. diakses pada 2 Mei 2021, Pukul 
21.14 WIB 

https://lokadata.beritagar.id/
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Pada tahun 2020 jumlah UMKM mengalami peningkatan jumlah 

unit UMKM dalam waktu yang cukup pendek. Pada pertengahan bulan 

Maret 2020 saat pemerintah menyarankan untuk melakukan jaga jarak dan 

tetap beraktivitas dirumah saja hingga akhir Desember 2020 telah 

memberikan perubahan pada kondisi UMKM.  

Dikarenakan adanya perubahan pola pembelian konsumen akibat 

adanya aturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat untuk 

beraktifitas keluar rumah. Konsumen tidak diperbolehkan makan ditempat 

dan dianjurkan untuk take away maupun delivery order demi menekan 

jumlah penuralan kasus. 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri 

dibidang pariwisata. Salah satunya yaitu Kabupaten Gunungkidul yang 

mempunyai banyak destinasi wisata. Objek wisata yang terkenal adalah 

kawasan pantai yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu pesisir pasir putih 

yang terbentang luas dan tebing kars yang indah. Dengan banyaknya 

tempat wisata maka penduduk sekitar memanfaatkannya dengan membuka 

usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Pantai Krakal merupakan pantai yang terletak di Gunungkidul yang 

mempunyai banyak pelaku usaha didalamnya, namun terjadi penurunan 

yang signifikan pada saat pandemi yang berdampak pada UMKM di 

Pantai Krakal yang mengandalkan kunjungan wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Kekhawatiran masyarakat akan terpaparnya 

COVID-19 membuat wisatawan domestik maupun mancanegara 
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membatalkan perjalanannya, yang terjadi saat ini adalah menurunya 

wisatawan yang datang sehingga memberikan dampak negatif yaitu 

menghambat perkembangan usaha yang mengakibatkan sulitnya pelaku 

usaha bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  

Eksistensi dunia usaha termasuk usaha mikro kecil dimasa 

pandemi ini sedang menghadapi tantangan dan ujian yang cukup berat. 

Dengan adanya krisis kesehatan akibat pandemi ini perlahan memicu krisis 

ekonomi. Terbukti terjadi penurunan jumlah wisatawan domestik pada 

tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 45,98% dan jumlah 

wisatawan mancanegara sebesar 82,1%6. Hal ini berdampak pada 

pendapatan UMKM setempat.  

Pengusaha mikro di Pantai Krakal telah menggerakkan 

perekonomian bagi warga sekitar. Diantaranya adalah usaha rumah makan, 

usaha penyewaan penginapan, usaha jasa fotografer, usaha  cinderamata 

dan lain sebagainya oleh masyarakat sekitar Pantai Krakal. Pasa masa 

pandemi COVID-19 tentu saja berdampak pada pelaku usaha mikro di 

Pantai Krakal, tidak sedikit dari para pelaku usaha terancam kolaps. 

Sehingga perlu adanya dukungan dan perhatian bersama-sama dengan 

pemerintah bagi pelaku usaha agar tetap semangat untuk bertahan pada 

saat pandemi global, sehingga mampu meningkatkan perekonomian di 

                                                
6Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Jumlah Wisatawan,“BPS Kab.Gunungkidul”, 

melalui  https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/16/124/1/jumlah-wisawatan.html Diakses pada 
20 April 2021 pukul 20.32 WIB 
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Kabupaten Gunungkidul melalui Usaha Mikro yang dijalankan oleh 

masyarakat7. 

Jika pergerakan usaha masyarakat kecil terhambat maka hal ini 

dapat mengakibarkan penurunan pendapatan pelaku UMKM. Para pelaku 

usaha mikro merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

sehingga hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga 

pelaku usaha UMKM dalam praktiknya, untuk mempertahankan usahanya 

pelaku UMKM harus melakukan inovasi baru pada usaha yang dijalankan. 

Inovasi baru yang dijalankan tentunya mengikuti trend pada masa 

pandemi.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana strategi bertahan hidup 

pengusaha mikro pada masa pandemi COVID-19 di Pantai Krakal 

Kabupaten Gunungkidul. Hal ini juga sejalan dengan keingintahuan 

peneliti dengan apa saja upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha 

mikro dimasa pandemi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi bertahan hidup 

pengusaha mikro pada masa pandemi COVID-19 Studi Kasus di Pantai 

Krakal Gunungkidul D.I Yogyakarta?  

                                                
7 Wawancara dengan Subilah, Selaku pemilik rumah makan seafood di Pantai Krakal 

pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.20 WIB. 
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C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi bertahan hidup pengusaha mikro 

pada masa pandemi COVID-19 Studi Kasus di Pantai Krakal Gunungkidul 

Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. 

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, maka manfaat 

penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi regulasi 

kebijakan bagi pemerintah maupun lembaga kelompok untuk program-

program yang berkaitan dengan UMKM agar lebih baik kedepannya. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam pelaksanaan penelitian ini bukan penelitian pertama yang 

mengangkat tema terkait strategi pelaku UMKM. Peneliti melakukan 

tinjauan pustaka untuk melihat seberapa jauh penelitian-penelitian tentang 

strategi pelaku UMKM tersebut pernah dilakukan. Tujuan dari tinjauan 
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pustaka ini sendiri adalah untuk menunjang progres dan penambahan 

informasi bagi peneliti serta sebagai bahan  rujukan. Berikut ini contoh 

literatur-literatur yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.  

Pertama, dalam Skripsi yang berjudul  “Strategi Umkm Dalam 

Menghadapi Pasar Di Era Pandemi COVID-19 (Umkm Dalam Bidang 

Kuliner Di Seputaran Gomong Mataram)” disusun oleh Herlina Muksin 

Universitas Muhammadiyah Mataram8. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 

pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam 

penelitian ini di diperoleh macam-macam strategi yang dilakukan oleh 

pelaku UMKM pada bidang kuliner di Gomong Mataram diantaranya 

yaitu strategi E-Commers, Digital Marketing dan Customer 

Relationship Marketing (CRM). Ketiga strategi ini memberikan 

pengaruh bagi Pelaku UMKM dalam menghadapi pasar di Era 

Pandemi COVID-19. Pembahasan skripsi diatas yaitu terkait strategi 

UMKM dalam menghadapi pasar di era pandemi, dalam hal ini yang 

menjadi pembeda adalah penulis lebih berfokus pada strategi pelaku 

usaha yang tidak hanya dibidang kuliner namun pada pelaku usaha 

secara keseluruhan dan obyek serta lokasinya juga berbeda dengan 

yang akan penulis teliti. 

                                                
8 Muksin Herlina, “Strategi Umkm Dalam Menghadapi Pasar Di Era Pandemi COVID-

19  (Umkm Dalam Bidang Kuliner Di Seputaran Gomong Mataram)” (undergraduate, 
Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2021), http://repository.ummat.ac.id/1953/. Diakses pada 
1 Juni 2021 pukul 13.42 WIB 
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Kedua, Jurnal Ade Onny Siagian dan Yoyok Cahyono yang 

berjudul “Strategi Pemulihan Pemasaran Umkm Dimasa Pandemi 

COVID-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif”. Metode penelitian ini 

menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, pada penelitian 

ini peneliti bertumpu  pada hasil pencarian data yang diperoleh 

menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil 

penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang 

berkaitan dengan tema penelitian9.   

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan daya beli 

masyarakat yang menurun dapat mendorong pelaku usaha melakukan 

strategi pemasaran yang menekankan pada sektor usaha kreatif melalui 

STP (Segmenting, Targetting dan Positioning) untuk  menarik pembeli 

menggunakan konsep halal market, yaitu  halal  active  customers, activist,  

dan  passive  customers.  Sedangkan pada faktor pendukung dalam 

berwirausaha  di sektor ekonomi kreatif pada masa pandemi COVID-19 

agar berjalan dengan efektif di antaranya melalui promotion, service 

excellet customers rewards, afiliasi atau kemitraan dan modal sosial10. 

Pembahasan dari jurnal diatas lebih menekankan pada  pemulihan 

pemasaran di sektor usaha kreatif dengan berbagai strategi konsep yang 

dilakukan. Persamaan dari jurnal penelitian ini dan penelitian penulis 

                                                
9 Ade Onny Siagian dan Yoyok Cahyono, “Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM Di 

Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif,” Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi 
Bisnis 3, no. 1 (31 Januari 2021): 206–17, https://doi.org/10.47233/jiteksis.v3i1.212. diakses pada 
3 Juni 2021 pukul 20.16 WIB 

 
10 Ibid. 
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adalah sama-sama membahas terkait UMKM dan strategi apa saja yang 

akan dilakukan kedepannya untuk memulihkan perekonomian pemilik 

usaha, sedangkan perbedaan dalam penelitian penulis yaitu terkait strategi 

dalam bertahan hidup pelaku usaha mikro dalam mempertahankan 

usahanya di masa pandemi COVID-19 . 

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayah “Strategi 

Bertahan Hidup Pedagang Asongan Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta 

dan Balapan Solo” dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif yang 

menekankan pada aspek memperdalam informasi yang diperoleh melalui  

metode wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pedagang 

asongan di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan 2 orang berprofesi 

sebagai pedagang asongan di stasiun Balapan Solo11. 

 Namum kondisi ekonomi keluarga pedagang asongan relatif 

stagnan dikarenakan sedikitnya strategi yang mereka jalankan agar dapat 

mencukupi kebutuhan hidup. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan maliputi kurang adanya peningkatan yang signifikan pada 

kondisi perekonomian keluarga para pedagang asongan distasiun.  

Penelitian mengenai cara bertahan hidup pengusaha mikro di masa 

pandemi COVID-19 masih jarang diteliti. Dikarenakan pandemi ini baru 

saja terjadi pada penghujung tahun 2019. Maka dari itu terdapat perbedaan 

                                                
11 Nur Hidayah, “Strategi Bertahan Hidup Pedagang Asongan Di Stasiun Lempuyangan 

Yogyakarta Dan Balapan Solo,” Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi 2, no. 2 (2008), 
https://doi.org/10.21831/dimensia.v2i2.3404. 
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pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada subjek maupun 

objek diteliti. 

Keempat, dengan judul “Strategi Mikro, Kecil, dan Menegah 

(UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid 19 di Indonesia” oleh 

Gregorius Rio Alfrian, dan Endang Pitaloka, 2020. Dalam penelitian ini 

dilatar belakangi oleh penurunan kinerja ekonomi yang dirasakan oleh 

pelaku UMKM di saat situasi ekonomi terpuruk akibat Virus Corona. 

Diperlukannya strategi yang tepat demi UMKM agar tetap berjalannya 

perekonomian. Seperti salah satu diantaranya dengan menciptakan kondisi 

iklim usaha yang kondusif berupa keringanan pajak, kemudahan perijinan 

dan lain-lain. Perlu juga adanya pengembangan kemitraan dan pelatihan, 

pembinaan kepada wirausaha perlu dilakukan. Pemerintah perlu 

memecahkan tiga hal masalah yang kerap menerpa UKM, seperti pasar, 

modal, dan teknologi. Dari hasil penelitian ini terdapat lima strategi 

UMKM untuk bertahan yaitu memperlajari digital marketing, memperkuat 

SDM, inovasi kreatif untuk menarik konsumen, meningkatkan pelayanan 

kepada konsumen, dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM atau 

bantuan dari pemerintah seperti bantuan sosial12. 

Kelima, penelitian dengan judul “Strategi Bertahan UMKM 

Paguyuban Sewelas Penjaringansari Dalam Menghadapi Pandemi Covid-

19” oleh Hanifah Nurshabrina, Dinda Fitri Ayu Rahmawati, dan Tukiman, 

                                                
12 Gregorius Rio Alfrian, dan Endang Pitaloka, “Strategi Mikro, Kecil, dan Menegah 

(UMKM) Bertahan Pada Kondisi Pandemik Covid 19 di Indonesia”, Jurnal Social and 
Humanities, Vol. 6, No. 2, 2020. 
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2021. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi yang melanda di 

Indonesia yaitu pandemi COVID-29 yang membuat tidak stabilnya kondisi 

perekonomian yang berdampak di sektok UMKM mengalami penurunan 

signifikan pada penjualan produk. Salah satu UMKM Paguyuban Sewelas 

yang melakukan strategi melalui inovasi serta budidaya. Dari hasil 

penelitian ini terdapat sttategi bertahan yang dilakukan oleh UMKM 

Paguyuban Sewelas yaitu melakukan inivasi pada produk, memanfaatkan 

digital marketing maupun e-commerse, dan menjaga hubungan yang baik 

antar mitra UMKM13. 

Keenam laporan akhir disertasi doktor dengan judul “Strategi 

Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo” oleh 

endang saleh, Universitas Negeri Gorontalo 2014. Penelitian ini dilakukan 

pendekatan terkait penghidupan masyarakat  membuat suatu penghidupan 

dan bagaimana mereka bertahan hidup. Dalam penelitian ini juga  

mengkaji faktor sosial demografi, kondisi kerentanan rumah tangga, 

mengkaji aset penghidupan rumah tangga dan mengkaji tentang strategi 

penghidupan dalam pencapaian penghidupa rumahtangga penduduk 

sekitar Danau Limboto. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan penghidupan penduduk, 

spasial dan ekologi. Penelitian ini merupakan penelitian survei dan 

wawancara. Hasil penelitian ini mampu menggambarkan aspek demografi, 

                                                
13 Hanifah Nurshabrina, Dkk, “Strategi bertahan UMKM Paguyuban Sewelas 

Penjaringansari Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, Jurnal, Vol. 8, No. 2, 2021. 
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aset-aset yang dimiliki rumahtangga yang mampu mendorong kehidupan 

masyarakat sekitar Danau Limboto14. 

F.  Kerangka Teori    

Kerlinger menyatakan bahwa teori merupakan seperangkat konsep, 

definisi, dan proposisi berfungsi untuk menelisik fenomena secara 

sistematik, melalui spesifik hubungan antar variabel. Sehingga dapat 

berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena15.  Kerangka teori 

pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis strategi bertahan hidup 

pengusaha mikro di masa pandemi global COVID-19, selain itu 

penggunaan teori ini digunakan untuk memperkuat argumentasi sehingga 

dapat mendukung kredibilitas karya ilmiah yang dibuat. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan beberapa teori diantaranya yaitu: 

Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merupakan  

kelompok  usaha  yang  memiliki jumlah besar berdasarkan perspektif 

perkembangannya. UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah) 

nyatanya mampu bertahan terhadap berbagai macam masalah pada krisis 

ekonomi. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah: 

1. Livelhood Activities, merupakan usaha yang membuka kesempatan 

kerja untuk mencari nafkah atau disebut sektor informal. Seperti 

contoh pedagang kaki lima. 

                                                
14 Sri endang saleh, d isertasi, Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto 

Provinsi  Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo, 2014 
 
15 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta,  Bandung 

2013), hlm. 52. 
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2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang pelaku usahanya 

mempunyai ketrampilan pengrajin tetapi belum memiliki jiwa 

kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang mampu 

menerima pekerjaan dengan sistem subkontrak, ekspor  dan sudah 

memiliki jiwa kewirausahaan. 

4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang susahanya sedang 

menuju transformasi menjadi usaha besar (UB) dan meliliki jiwa 

usaha yang baik. Kementerian Keuangan  menjelaskan bahwa 

pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian 

negara seperti menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat, 

eksistensi UMKM, memberikan ancaman pada sector perbankan dan 

keuangan sertapenurunan kinerja perusahaan16.  

1. UMKM  

Menurut Rudjito berpendapat bahwa Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah merupakan  usaha yang mempunyai peran penting dalam 

perekonomian Indonesia baik dari penyerapan tenaga kerja hingga jumlah 

unit usaha. 

Menurut  Tambunan menjelaskan mengenai sektor UMKM terdiri 

dari berbagai sektor usaha, diantaranya terdiri dari sektor pertanian, 

industri, manufaktur, pertambangan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, 

                                                
16 I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa Belinda Azzahra, “Strategi Optimalisasi 

Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle 
Income Trap 2045,” Inspire Journal 1 No.1 Mei 2021 (t.t.), diakses 1 November 2021. 



15 
 

hotel, bangunan, transportasi, telekomunikasi, penyewaan jasa, keuangan  

dan restoran17 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM 

adalah sebagai berikut:  

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha 

mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang ini. 

Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000.  

2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan 

sendiri, dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi syarat Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000 sampai paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai paling banyak 

Rp2.500.000.000. 

                                                
17 Ayu Rahmadani dkk, Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap 

Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Wara Kota Palopo, Jurnal Administrasi Publik, 
Agustus 2019 Vol.5 Nomor , Unismuh Makasar 
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3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

bukan merupakan anak perusahaan, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah 

diatur pada Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.00018. 

Menurut Bank Dunia, UMKM dikelompokkan berdasarkan 

banyaknya jumlah pekerja, yaitu:  

1. Usaha Mikro memiliki jumlah karyawan sebanyak 10 orang  

2. Usaha Kecil memiliki jumlah karyawan sebanyak 30 orang 

3. Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan hingga 300 

orang19.  

2. Teori Bertahan Hidup 

Menurut Snel dan Staring menjelaskan bahwa strategi bertahan 

hidup merupakan suatu rangkaian cara yang dipilih oleh individu dan 

                                                
18 “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,  

 https://www.ojk.go.id/sustainable finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-
Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx. 
diakses 1 November 2021 
 

19 “ Tinjauan Umum UMKM”diakses melalui 
http://repository.uinbanten.ac.id/1645/4/BAB%20II.pdf. pada 1 November 2021 
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rumah tangga menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi 

tersebut yang seseorang dapat menambah penghasilan dengan 

memanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran 

kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup 

juga menerapkan pola nafkah ganda yang merupakan bagian dari strategi 

ekonomi20. 

Selain iu, dalam pemaparan terkait strategi bertahan hidup (coping 

strategies) yang dijelaskan oleh Suharno, Edi memaparkan bahwa dalam 

mengatasi guncangan dan tekanan ekonomi individu dapat melakukan tiga 

cara ini 

1. Strategi aktif, yakni sebuah strategi yang digunakan untuk 

mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam keluarga. Misalnya 

melakukan aktivitasnya secara mandiri memperpanjang jam kerja 

individu serta memanfaatkan sumber yang ada dilingkungannya. 

Pelaku UMKM di Pantai Krakal memiliki strategi aktif yakni: 

a. Pekerjaan dan usaha 

Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

menjual hasil ladang, budidaya santigi (sejenis tanaman beri-

berian) sebagai antisipasi sumber penghasilan selama masa 

pandemi ini. 

b. Peran anggota keluarga 

                                                
20 “Strategi Bertahan Hidup Janda Di Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau 

Kabupaten Luwu Timur,” diakses 1 November 2021.  
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Dalam deversifikasi mata pencaharian (pola nafkah ganda), pola 

nafkah ganda merupakan pola mata pencaharian yang dilakukan 

dengan melibatkan lebih dari pekerjaan. Pada umumnya ada 

pekerjaan utama dan ada pekerjaan sampingan untuk menutupi 

kebutuhan keluarga. 

2. Strategi pasif yakni strategi yang digunakan untuk mengurangi 

pengeluaran keluarga misalnya pengeluaran pangan, sandang 

pendidikan  dan lainnya. Mengurangi pengeluaran keluarga seperti 

sandang menjadi sebuah alternatif yang dipilih oleh individu untuk 

mengurangi pengeluaran dalam rangka menyeimbangkan pendapatan 

dan pengeluaran rumah tangga. Semisal pengeluaran sebelumnya 

membeli pakaian yang mahal menjadi pakaian yang biasa saja. 

3. Strategi jaringan merupakan strategi yang digunakan oleh individu 

dengan caraa membuat relasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya. 

Misalnya dengan meminjam uang kepada tetangga maupun saudara21. 

3. Teori Strategi Coping 

Menurut Lazarus dan Folkman secara umum membagi strategi 

coping menjadi 2 macam diantaranya yakni: 

1. Strategi coping yang berfokus kepada masalah, merupakan suatu 

tindakan yang diarahkan pada pemecahan masalah. Seseorang akan 

menggunakan cara ini jika dirinya melihat masalah yang sedang 

                                                
21 Irwan Irwan, “Strategi Bertahan Hidup Perempuan Penjual Buah-Buahan (Studi 

Perempuan di Pasar Raya Padang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera 
Barat),” Humanus 14, no. 2 (30 November 2015): 183, https://doi.org/10.24036/jh.v14i2.5685. 
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dihadapinga masih mampu untuk dikontrol dan dapat diselesaikan. 

Perilaku ini berpusat pada permasalahan yang cenderung dilakukan 

jika individu merasa bahwa sumber daya yang dimiliki dapat 

mengubah situasi. Misalnya yang dilakukan para pelaku usaha mikro 

dalam mengatasi masalah kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan 

yaitu dengan melakukan pinjaman dari bank, mengubah perilaku 

makan dan menjual aset yang dimiliki.  

Fokus coping strategi pada masalah yaitu beraksi dengan 

melakukan usaha-usaha tertentu yang bertujuan mampu mengubah  

keadaan. Mengubah keadaan yang memberikan tingkat resiko tinggi 

yang harus diambil misal seperti menentang peraturan yang ada. 

Kemudian bereaksis dengan mencari dukungan dari pihak eksternal, 

berupa informasi, bantuan nyata maupun dukungan emosional. 

Contohnya pelaku usaha akan selalu berusaha menyelesaikan 

masalahnya dengan cara mencari bantuan dari orang lain baik dalam 

bentuk fisik maupun non fisik. 

2. Strategi coping berfokus pada emosi, tujuan dari strategi ini untuk 

memodifikasi fungsi emosi tanpa melakukan pergerakan atau cara 

yang mampu mengubah stressor secara langsung. Strategi ini biasanya 

cenderung dilakukan bila individu merasa tidak mampu mengubah 

situasi masalah yang sedang dialami karena sumber daya yang dimiliki 

tidak mampu untuk menyelesaikan situasi tersebut. 
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Strategi coping yang digunakan individu atau rumah tangga  

dalam mengatasi masalah adalah dengan pasrah dan berdo’a serta 

mengharapkan bantuan, simpati dan balas kasoh dari masyarakat atau 

pihat terkait. Pada strategi ini seseorang individu atau keluarga 

menciptakan makna positif dalam hal-hal yang religius selalu berfikir 

positif dan mengambil hikmahnya atas sesuatu yang sedang terjadi. 

Dalam hal ini individu juga bereaksi menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang ada. Pengendalian diri juga menjadi fokus pasa strategi 

ini dengam melakukan regilasi baik dalam perasaan maupun dalam 

tindakannya agar tidak bertindak secara tergesa-gesa. Seseorang yang 

melakukan strategi ini cenderung memiliki sikap kurang peduli 

terhadap persoalan yang sedang dihadapi hingga menghindar dari 

permasalahan bahkan melakukan perbuatan negaatif seperti, tidur 

terlalu lama, minum obat-obatan terlarang bahkan enggan 

bersosialisasi.  

Perlu dilakukan strategi coping untuk menemukan coping yang 

strategis dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang sedang 

dialami. Sehingga perilaku coping bersifat subjektif dan bervariasi 

pada setiap orang. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 
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1. Pendekatan dan Jenis penelitian dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif  ini sebagai pendekatan yang 

menekankan pada semua variabel. Artinya dalam pendekatan tersebut 

ada kemungkinan  dijadikan permasalahan yang diteliti lebih  

mendalam22. Rumusan masalah dalam penelitian ini dengan 

pendekatan rumusan masalah deskriptif. Pendekatan rumusan masalah, 

berbentuk deskriptif tersebut untuk mengeksplorasi dan atau memotret 

situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan 

mendalam23. 

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dirasa sangat 

relevan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menggambarkan fenomena secara menyeluruh dan memahami 

lebih mengenai strategi bertahan hidup pelaku usaha mikro pada masa 

pandemi COVID-19 di Pantai Krakal. Menurut Siyoto dan Sodik 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berkaitan dan berhubungan erat mengenai suatu penafsiran dengan 

disesuaikan pada fenomena atau peristiwa yang terjadi serta lebih 

cenderung menggunakan analisis dalam melakukan penelitian. 

Sedangkan penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai keadaan yang 

                                                
22 Muhammad Idris. Metode penelitian  ilmu-ilmu sosial (pendekatan kualitatif & 

kuantitatif) (UII Press, 2007). hlm.33.  
23 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Alfabeta, 2013), 

hlm.209. 
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memaparkan (deskripsi) sebuah kejadian yang mengacu dan 

menitikberatkan pada permasalahan yang terjadi selama penelitian 

berlangsung24. Pada langkah ini peneliti harus menggambarkan dan 

mengungkapkan suatu objek maupun fenomena yang akan dituangkan 

dalam tulisan yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan data 

terfokus dari informan dan fakta yang terjadi di lingkungan. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data diperoleh secara 

langsung dari subjek penelitian pertama kali di lapangan. Data 

primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

disusun oleh peneliti. Pengumpulan data primer merupakan bagian 

yang terpenting dalam suatu penelitian, sebab data penelitian 

disebut akurat dan lebih terperinci. Karena hal inilah data primer 

sering disebut juga dengan data mentah atau data pertama.  

Pada penelitian ini, data primer dapat diperoleh dari 

informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria 

informan yang dipilih yaitu orang yang dianggap paling mengerti 

serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Hal ini 

                                                
24 Siyoto, S dan Ali, S. Dasar Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015). 
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dilakukan agar mempermudah dalam proses penggalian data. 

Informan dalam penelitian ini. 

a. Sumber  Data Sekunder 

Sumber informasi sekunder yaitu memperoleh informasi 

bukan dari subyek penelitiannya, tetapi dari pihak lain. Sumber 

informasi sekunder diperoleh dari web Kalurahan Ngestirejo, karya 

ilmiah, jurnal, tesis, skripsi, surat dan literatur lainnya yang masih 

sesuai dengan pembahasan judul ini untuk dijadikan sebagai bahan 

rujukan. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih 

informan untuk dijadikan key informan di dalam pengambilan data 

lapangan25. Dengan ini subjek penelitian adalah salah satu sumber 

informasi dalam proses pengumpulan data di lapangan untuk 

mengungkapkan objektifitas masalah dalam penelitian. Informan 

penelitian adalah orang-orang yang dimintai informasi penting dalam 

proses pengumpulan data dan verifikasi data terkait objek yang ingin 

diteliti. Dalam penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan 

teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

                                                
25 Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP 

Yogyakarta, 1995), hlm 7-8. 



24 
 

26.  

Adapun alasan peneliti meemilik keenam informan tersebut, 

dikarenakan telah memenuhi kriteria yang peneliti tetapkan. Dilihat 

dari keadaan ekonomi ketiga  informan pelaku usaha mikro, dengan 

pendapatan usaha yang tidak memberikan hasil pada masa pandemi 

ini. Secara sosial, mereka merupakan orang-orang yang mudah untuk 

bergaul di lingkungan sekitarnya. 

Keenam informan tersebut telah memberikan informasi-

informasi yang menurut peneliti lebih spesifik diantara informan-

informan lainnya yang telah ditemui oleh peneliti. Maka dari 

pernyataan tersebut peneliti merasa yakin bahwa keenap informan 

yang terpilih dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

membantu proses peneliti membahas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian. 

Subjek dari penelitian ini melibatkan sebanyak 6 subyek yaitu 

dengan komposisi terdiri dari 1 orang informan kunci, 3 orang 

informan utama, dan 2 orang informan tambahan. Informan kunci 

dalam penelitian ini merupakan Ketua kelompok sadar wisata 

(POKDARWIS), sedangkan informan utama merupakan para 

pelakuusaha mikro yaitu penyewaan penginapan, rumah makan, jasa 

                                                
 
26 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatid dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 218-219. 
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fotografer dan informan tambahan yaitu kepala desa dan staff dinas 

pariwisata.  

Pemilihan informan merupakan hal yang paling utama dalam 

suatu penelitian, sehingga perlu dilakukan dengan cermat, karena 

penelitian ini mengkaji tentang strategi bertahan hidup pengusaha 

mikro di masa pandemi.  

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi bertahan 

hidup pengusaha mikro pada masa pandemi COVID-19 di Pantai 

Krakal Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten 

Gunungkidul. 

4. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Pantai Krakal, Kalurahan 

Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara 

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan dialog langsung dengan sumber data, dilakukan secara 

tak berstuktur, dimana responden mendapatkan kebebasan 

dankesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan dan 

perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini 

didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual, 
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hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang 

diperoleh27. Peneliti memilih wawancara terstruktur sebagai teknik 

pengumpulan data  untuk mendapatkan sebuah informasi 

mendalam terkait permasalahan yang diteliti yaitu strategi bertahan 

hidup pengusaha mikro pada masa pandemi COVID-19 di Pantai 

Krakal. 

b. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner 

penelitian) di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan 

aktivitas nya. Pemanafaatan teknologi informasi menjadi ujung 

tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan 

tape recorder dan handy camera28. 

Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui 

sesuatu dari suatu fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada 

pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan 

infomasi dari fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti 

akan menjelaskan hasil informasi dan temuan yang didapat pada 

saat penelitian kawasan wisata Pantai Krakal. 

Pada penelitiaan ini, observasi dilakukan dengan turun 

langsuk ke lapangan untuk mengamati kondisi dan aktifitas 

                                                
27 Prof. Dr. Djam’an Satori, M.A. dan Dr. Aan Komariaah, M.Pd. Metodelogi Penelitian 

Kualitatif. Bandung: Alfabeta. hlm.91.  
 
28 Ibid 
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pengusaha mikro di Pantai Krakal. Dalam hal ini peneliti 

merlakukan observasi langsung secara berkala kemudian 

mencatatnya sebagai bahan analisis data. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan peneliti untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Data ini berupa 

dokumen-dokumen resmi, buku bacaan, arisp, tulisan, angka dan 

gambar yang berupa laporan serta surat keterangan mendukung 

penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti 

saat pengujian sebuah keabsahan data. Dibandingkan dengan 

tekhnik lainnya, tekhnik ini memamng yang paling memudahkan 

peneliti, karena data yang diperoleh nyata dan valid sesuai dengan 

kondisi permasalahan atau informasi-informasi terkait penelitian 

yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini diperlukan dokumen-dokumentasi 

terkait strategi bertahan hidup oengusaha mikro yang ada di Pantai 

Krakal seperti foto kegiatan, data penduduk, data pelaku usaha dan 

lain-lain. 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di 

lapangan. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan 

bahwa Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 
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sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain29.  

Bedasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa, analisa data 

adalah suatu proses mencari, menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi 

dengan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan perpaduan, 

kemudian menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang dapat dipahami 

dirisendiri maupun orang lain. 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Proses reduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memfokuskan hal-hal pokok atau penting, dan membuang data 

yang dianggap tidak perlu. Data yang direduksi dapat memberikan 

gambaran lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Dengan 

mereduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dari 

data mentah, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverivikasi30 .  

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan setelah selesai 

melakukan wawancara dan observasi terkait strategi bertahan hidup 
                                                

29  Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2017), hlm. 244. 

 
30 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatit Teori dan Praktis, (Jakarta, Aksara, 

2016),  hlm 211. 
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pengusaha mikro pada masa pandemi di Pantai Krakal. Jadi 

penting ketika melakukan reduksi data peneliti mengambil data 

yang sesuai dengan topik pembahasan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun dan dapat memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan 

pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian 

data. Peneliti membuat ringkasan dari pereduksian data dalam 

bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan 

selektif, serta dapat dipahami maknanya. Bisa juga dijadikan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, maupun menyusun dalam bentuk 

tabel. Hal ini membantu peneliti dalam  mengelompokkan data 

agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  (Conclusion Drawing 

Verificiation)  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian Setelah 

data berhasil dikumpulkan kemudian klasifikasi data sesuai dengan 

sub-sub pembahasan. Setelah itu peneliti uraikan kalimat yang 

diperoleh dari narasumber atau informan dan kemudian disusun 

menjadi kalimat sederhana dan mudah dimengerti. 

7.  Teknik Keabsahan Data   

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk 
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keperluan pengecekan maupun sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan yaitu pemeriksaan 

melalui sumber, teknik dan waktu. Dalam penlelitian ini untuk 

keabsahan data menggunakan riangulasi sumber yang digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah didapatkan melalui beberapa sumber seperti dari informan satu 

dengan informan lainnya yang memiliki ketentuan yang berbeda.  Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya untuk dimintai kesepakatan dengan beberapa 

sumber tersebut31.  

8. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini akan  diuraikan apa yang 

akan direncanakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

Adapun isi skripsi di bagian awal terdiri dari halaman judul, 

halaman pengesahan, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan 

bermaterai, halaman persembahan, motto, abstrak, daftar isi dan daftar 

tabel atau gambar. 

Pada bagian BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

                                                
31 Ibid. 
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Pada bagian BAB II, merupakan gambaran umum yang 

mendeskripsikan secara umum tentang informasi mengenai lokasi 

penelitian dan objek penelitian. Informasi berupa letak geografis 

wilayah, kondisi sosial ekonomi pelaku usaha serta komposisi dan 

jumlah pelaku usaha di Pantai Krakal.  

Pada bagian BAB III,  merupakan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan peneliti yang dituangkan dalam rumusan masalah dalam 

BAB 1 yaitu apa strategi bertahan hidup pengusaha mikro pada masa 

pandemi COVID-19  di Pantai Krakal. 

Pada bagian BAB IV, berisikan kesimpulan dan saran, pada 

bagian bab terakhir ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

selama berada di lapangan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dengan realitas yang ada, pelaku usaha mikro di kawasan wisata Pantai 

Krakal diharuskan menerapkan beberapa strategi dalam bertahan hidup. Hal 

tersebut dilakukan bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Bertahan Hidup 

pengusaha mikro di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pantai Krakal, 

Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul), para 

pelaku usaha mikro di kawasan wisata Pantai Krakal menggunakan tiga strategi 

bertahan hidup dalam mengadapi kondisi sulit di masa pandemi COVID-19 

yaitu dengan strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan. 

 Berikut merupakan startegi bertahan hidup yang digunakan oleh pelaku 

usaha mikro di kawasan wisata Pantai Krakal untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya di masa pandemi COVID-19 : 

1. Strategi aktif 

  Strategi aktif yang dapat dilihat dari pelaku usaha mikro di 

kawasan wisata Pantai Krakal dalam mempertahankan hidupnya selama 

masa pandemi COVID-19 yaitu dengan diversifikasi pekerjaan atau 

menambah jenis usaha sampingan di luar dari usaha mikro yang di lakukan 

dikawasan wisata pantai karakal, 



69 
 

2. Strategi Pasif  

  Pelaku usaha mikro di kawasan wisata Pantai Krakal menerapkan 

startegi pasif dengan cara hidup hemat. dengan meminimalisir biaya 

pengeluaran rumah tangga, terdapat anggota keluarga mulai berhenti untuk 

merokok, tidak membeli baju baru, mengurangi bahkan berhenti 

melakukan kebiasaann makan di luar, mengurangi jajan, serta memutuskan 

untuk berhenti menggunakan jasa cathering dan mulai masak sendiri untuk 

menghemat biaya pengeluaran. 

3. Stategi jaringan 

  Strategi jaringan yang dilakukan pelaku usaha mikro di kawasan 

wisata Pantai Krakal pada masa COVID-19 yaitu dengan memanfaatkan 

jaringan sosial seperti memanfaatkan kenalan dan relasi untuk 

menawarkan olahan makanan, jasa fotonya, dan bekerja sama dengan 

OYO,  adapula yang menggadaikan barang berharga seperti emas ke 

penggadaian untuk keperluan yang mendesak.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis peneliti melalui peneitian yang dilakukan 

diketahui bahwa pelaku usaha mikro dikawasan wisata Pantai Krakal telah 

menerapkan beberapa kegiatan dari strategi jaringan seperti menjalin relasi 

dengan lingkungan sosialnya seperti dengan memanfaatkan relasi tersebut 

untuk menawarkan jasa personal kemudian informan juga memanfaatkan 

lingkungan kelembagaan seperti dengan menggadaikan emas ke penggadaian. 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

ada beberapa saran dari penulisan skripsi ini. Adapun saran dalam skripsi ni 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengusaha Mikro, agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan 

lingkungan usaha di masa pandemi COVID-19 maupun di masa yang akan 

datang melalui startegi bertahan hidup. 

2. Pemerintah yang berwenang, diharapkan dapat memberikan edukasi dalam 

bentuk pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang mendukung pelaku 

usaha mikro di kawasan wisata Pantai Krakal dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan yang berlaku kepada pelaku usaha mikro di kawasan 

wisata Pantai Krakal di masa pandemi COVID-19 . 

3. Peneliti, berikutnya dapat memperluas penelitian dan melihat bagaimana 

strategi bertahan yang sudah dirumusan terhadap para pelaku usaha mikro 

di kawasan wisata Pantai Krakal 
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