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Abstrak  

Pandemik Covid-19 yang terjadi di belahan dunia memang mempengaruhi 

begitu banyak aspek di dalam kehidupan, khususnya aspek ekonomi. Di Indonesia, 

terlepas dari fakta yang menyatakan pertumbuhan ekonomi negara mengalami 

kontraksi sebesar 2,07% di 2020, dan fakta empiris yang diungkapkan oleh 

pengusaha terkenal di Indonesia yang menyatakan kalau dampak ekonomi yang 

dihasilkan oleh Covid-19 akan lebih parah jika dibandingkan dengan Krisis 

Moneter 1998 sekalipun, tetapi terdapat fakta menarik lainnya yang menyatakan 

kalau traffic pembelian secara online meningkat sebesar 18,1% hingga 98,3 juta 

transaksi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini diadakan adalah untuk 

mengetahui pengaruh perekonomian yang diakibatkan oleh Covid-19 terhadap daya 

beli secara online di dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan, 

dalam skala yang lebih kecil, yaitu mahasiswa Ukrida yang bertempat tinggal di 

wilayah Jabodetabek. Metode penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif dengan 

menampilkan grafik yang merupakan hasil dari kuesioner penelitian yang diambil 

dari 100 responden dalam kurun waktu 7 hari. Hasil dari kuesioner penelitian yang 

diberikan kepada mahasiswa Ukrida yang bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek 

tersebut juga menyatakan, bahwa 95% berpendapat kalau Covid-19 ini berpengaruh 

terhadap perekonomian mereka, 92% mempengaruhi daya beli mereka secara 

online dalam memenuhi kebutuhan, dan 91% mempengaruhi daya beli mereka 

secara online dalam memuaskan keinginan.  

Kesimpulan yang didapat oleh penulis terhadap penelitian ini adalah, bahwa 

Covid19 ini mempengaruhi perekonomian dari mahasiswa Ukrida yang bertempat 

tinggal di wilayah Jabodetabek secara signifikan, khususnya berpengaruh terhadap 

daya beli mereka secara online dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

keinginan.  

Kata-kata kunci: Covid-19, Perekonomian, Online.  

  

Abstract  

 The Covid-19 pandemic that occurred in different parts of the world has indeed 

affected so many aspects in life, especially the economic aspect. In Indonesia, 

despite the fact that the country's economic growth contracted by 2.07% in 2020, 

and the empirical facts expressed by well-known businessman in Indonesia which 

stated that the economic impact generated by Covid-19 would be even more severe 

when compared to the Monetary Crisis 1998 though, but there is other interesting 
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facts which stated that online purchase traffic increased by 18.1% to 98.3 million 

transactions. Therefore, the purpose of this study was to determine the economic 

influence caused by Covid-19 on online purchasing power in order to meet needs 

and satisfy desires, on a smaller scale, specifically Ukrida students who live in the 

Jabodetabek area. The research method used is quantitative by displaying graphs 

which are the results of the research questionnaire taken from 100 respondents 

within 7 days. The results of the research questionnaire given to Ukrida students 

who live in the Jabodetabek area also stated that 95% thought that Covid-19 had 

an effect on their economy, 92% affected their online purchasing power in fulfilling 

their needs, and 91% affected their online purchasing power in satisfying their 

desires. The conclusion obtained by the authors regarding this study is that the 

Covid-19 significantly affects the economy of Ukrida students who live in the 

Jabodetabek area, especially affecting their online purchasing power in order to 

meet their needs and satisfy their desires.  
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Pendahuluan  

  

Covid-19 merupakan sebuah fenomena dari merebaknya sebuah wabah yang 

pertama kali teridentifikasi pada bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Hubei, 

Tiongkok. Jika kita pelajari secara lebih lanjut, Covid-19 merupakan sebuah bentuk 

penamaan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari sebuah 

virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARSCov2) yang secara umum mengakibatkan infeksi pada bagian pernapasan, 

khususnya paru-paru. Virus yang termasuk ke dalam golongan keluarga besar 

coronavirus ini juga yang menjadi penyebab terjadinya Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) yang juga sama 

menyerang bagian pernapasan (Halodoc, 2020). Layaknya sebuah virus secara 

umum, yang paling ditakutkan dari Covid-19 ini bukan hanya pada tingkat kematian 

yang diakibatkan, tetapi terlebih pada proses penyebaran dari Covid-19 ini yang 

tergolong sangat cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada Maret 2020 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyematkan predikat pandemik pada 

Covid19.  

Karena sifat dari penyebaran Covid-19 yang tergolong sangat cepat itulah 

dapat dikatakan, bahwa begitu banyak negara yang tidak siap menghadapi 

pandemik ini, tidak terkecuali Indonesia. Hari Senin ini (15/3/2021), tepat satu 

tahun Presiden Joko Widodo menyerukan imbauan bekerja dari rumah dalam 

rangka mencegah masifnya penularan Covid-19. Imbauan itu disampaikan pada 15 

Maret 2020 saat kasus Covid-19 di Indonesia masih berada di angka 117 kasus 

(Kompas.com, 2021). Seperti yang sudah diketahui secara umum, bahwa pandemik 

Covid-19 ini berpengaruh pada begitu banyak aspek di dalam kehidupan, khususnya 

aspek ekonomi. Hal ini terbukti dari ekonomi di Indonesia yang mengalami 

kontraksi pertumbuhan di tahun 2020 sebesar 2,07% (c to c) jika dibandingkan 

dengan tahun 2019, di mana perekonomian Indonesia 2020 ini diukur berdasarkan 

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 


