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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 yang semakin meluas telah 

memukul sendi-sendi perekonomian global. Beberapa kebijakan telah diterapkan 

untuk mengurangi penyebaran Covid-19, diantaranya lockdown dan social 

distancing. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi seluruh negara 

melambat, khususnya Indonesia. Lestari Moerdijat sebagai wakil ketua MPR RI, 

mengatakan bahwa pandemi Covid-19 ternyata sangat berdampak secara langsung 

pada unit terkecil dari negara yaitu rumah tangga (Kompas, 2020). 

Salah satu komponen yang sangat penting dalam struktur perekonomian 

nasional merupakan perekonomian rumah tangga. Perekonomian rumah tangga 

yang kuat secara finansial dapat menahan guncangan lebih efektif daripada 

perekonomian rumah tangga yang rapuh secara finansial. Ketahanan ekonomi 

rumah tangga terhadap guncangan, bergantung pada sejauh mana kerapuhan 

keuangan rumah tangga telah berkembang pada saat guncangan terjadi. Kerapuhan 

keuangan rumah tangga didefinisikan sebagai ketidakmampuan rumah tangga untuk 

membayar hutangnya di mana rumah tangga tersebut akan mengalami guncangan 

keuangan yang dapat memicu ketidakstabilan keuangan rumah tangga (Daud et al., 

2019). 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) salah satu dampak terbesar dari 

pandemi Covid-19, selain itu banyak juga karyawan yang dirumahkan tanpa gaji. 

Di Indonesia, banyak laporan tentang keluarga mereka yang mengalami PHK di 

masa pandemi, sekitar 24,5 persen rumah tangga (SMRC, 2020). Hal tersebut 

terjadi karena perusahaan mengalami penurunan kinerja disebabkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berakibat pada pendapatan dari 

berbagai sektor semakin menurun (Publik, 2021). 

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menyebutkan bahwa yang terkena 

dampak PHK dan dirumahkan sekitar 3,05 orang pekerja di Indonesia. Namun, dari 

segi wilayah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

Susiwijono mengatakan sekitar 162.416 pekerja di wilayah DKI Jakarta terkena 
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dampak PHK dan dirumahkan (CNBC Indonesia, 2020). Sebanyak 16,7 persen laki-

laki dan 14,2 persen perempuan yang di PHK wilayah DKI Jakarta, berdasarkan 

jenis kelamin. Tingkat pekerja yang di PHK lulusan SMK pada pandemi Covid-19 

yang paling besar dibanding tingkat pendidikan lainnya (Kompas, 2020). Berikut 

data jumlah pekerja yang ter PHK provinsi DKI Jakarta dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Indonesia, pada tabel dibawah ini 

Tabel 1. Data PHK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 
 

No Daerah Jumlah Pekerja Yang Ter-PHK 

1 Jakarta Pusat 2.750 

2 Jakarta Selatan 5.410 

3 Jakarta Timur 251 

4 Jakarta Barat 331 

5 Jakarta Utara 30 
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020 

 

Dapat dilihat dari tabel tersebut, bahwa wilayah Jakarta Selatan dengan 

jumlah pekerja yang ter PHK paling tinggi di DKI Jakarta, dengan jumlah karyawan 

mencapai 277.713 orang. 

Tingginya tingkat kasus PHK berdampak pada capaian indikator 

ketenagakerjaan Indonesia, terkhusus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja dan mengukur 

tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berikut data dari (Badan Pusat 

Statistik, 2020) TPT menurut daerah tempat tinggal 

 
 

 
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) 

 

Gambar 1. TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen) Agustus 2019 – 

Agustus 2020 
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Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa pada Agustus 2020, TPT 

perkotaan lebih tinggi hampir dua kali TPT daerah pedesaan, yaitu sebesar 8,98 

persen. Dibandingkan dengan bulan Agustus 2019, TPT perkotaan naik 2,69 persen 

poin, sedangkan perdesaan naik 0,79 persen poin. 

Khususnya, di wilayah Jakarta Selatan TPT per Agustus 2020 naik menjadi 

10,79 persen dari 6,84 persen pada Agustus 2019 dirilis oleh BPS. Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa hal tersebut mengakibatkan 

hilangnya sumber pendapatan masyarakat dan rumah tangga miskin bertambah. 

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2020, selama 

kurun 6 bulan terakhir penduduk miskin di Jakarta Selatan bertambah menjadi 

78.210 jiwa. Dan akan mengalami penurunan pendapatan secara keseluruhan yang 

tertinggi antara 5,5 persen hingga 7,5 persen. 

Kepala bagian penataan kota dan lingkungan hidup Jakarta Selatan, 

Bambang Eko Prabowo mengatakan bahwa Jakarta Selatan masih memiliki 

sejumlah persoalan terkait kawasan kumuh yang terdapat banyak rumah tangga 

miskin (Tribun News, 2020). Salah satunya yaitu kelurahan pondok labu dengan 

jumlah 45.507 penduduk yang terbagi dari 22.123 laki-laki dan 23.884 perempuan, 

15.684 kepala keluarga dengan jumlah 98 RT dan 10 RW. Di kelurahan ini masih 

banyak sekali terdapat kawasan kumuh dan miskin, salah satunya “kampung 

pemulung”, kampung ini disebut kampung pemulung dikarenakan warganya 

mayoritas berprofesi sebagai pemulung. Selain itu, kelurahan pondok labu memiliki 

tingkat warga yang di PHK paling tinggi wilayah Jakarta Selatan akibat Covid-19 

(Tribun News, 2020). Hal ini akan memicu terjadinya guncangan pendapatan yang 

menyebabkan rumah tangga rapuh secara finansial akibat ketidakstabilan keuangan 

rumah tangga. Dapat dibuktikan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak lebih 

tajam pada wilayah perkotaan. 

Kondisi tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga 

yang akan meningkatkan hutang rumah tangga. Hal ini didukung oleh pendapat 

(Sina, 2020) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa peningkatan hutang rumah 

tangga akan terasa lebih berat jika tidak ditunjang dengan pendapatan yang 

memadai. (Gupta et al., 2017) mengatakan bahwa masalah kerapuhan keuangan 

rumah tangga tidak hanya terkait dengan kurangnya aset tetapi juga dengan hutang 
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yang tinggi dan buta finansial. Terkait dengan pertumbuhan rasio hutang rumah 

tangga, terdapat kenaikan pertumbuhan kredit rumah tangga di masa pandemi 

Covid-19, dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 
 

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), 2020 
 

Gambar 2. Jenis Kredit Rumah Tangga Berdasarkan Laporan Bank Umum 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dari sisi penggunaan, 

kredit multiguna (46,13%) dan kredit pemilikan rumah (40,57%) yang mengalami 

peningkatan pangsa pada bulan September 2020 jika dibandingkan komposisi pada 

bulan September 2019, sedangkan yang mengalami penurunan yaitu kredit 

kendaraan bermotor (8,78%) dan kredit rumah tangga lainnya (3,86%). 

Menteri keuangan menyatakan bahwa pandemi Covid-19 akan sangat 

berdampak besar pada laju konsumsi rumah tangga (Sina, 2020). Hal ini dapat 

didukung oleh grafik komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga di Indonesia 

berdasarkan survei konsumen (Bank Indonesia, 2020) sebagai berikut 

 
Sumber: SK Oktober 2020 Bank Indonesia 

 

Gambar 3. Komposisi Penggunaan Pendapatan Rumah Tangga 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Oktober 2020 

rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average 
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propensity to consume ratio) mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya, yaitu 

dari 68,8% menjadi 69,4%. Peningkatan tersebut diikuti dengan menurunnya rata- 

rata proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) dari 19,8% 

menjadi 19,3%, dan rata-rata rasio pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) 

mengalami sedikit penurunan dari 11,4% menjadi 11,3%. 

Pada jurnal yang ditulis oleh (Noerhidajati et al., 2020) menyatakan bahwa 

di Indonesia ditemukan kerapuhan keuangan rumah tangga juga dipengaruhi oleh 

faktor sosial demografi. (Lusardi, 2019) pada jurnalnya yang mengatakan bahwa 

mereka dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah lebih 

cenderung secara finansial. Dalam penelitian terbaru (Lusardi et. Al., 2020) 

mengatakan bahwa pandemi Covid-19 juga akan menambah ketidaksetaraan gender 

yang ada dalam kerapuhan keuangan. Hal ini didukung oleh artikel yang ditulis oleh 

(Indonesia Economic Quarterly, 2020) yang menyatakan bahwa di wilayah 

perkotaan seperti Jakarta Selatan, bahkan di daerah Pondok Labu seluruh fasilitas 

pendidikan ditutup dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan selama masa 

Covid-19, maka itu banyak rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah yang 

mengharuskan mereka untuk berhenti bekerja atau mengurangi waktu bekerja untuk 

mengawasi anak yang harus belajar dari rumah, hal ini jatuh pada tanggung jawab 

ibu sekitar 66 persen. Berdasarkan data Susenas 2020, terdapat 38,77 persen 

perempuan dengan status menikah yang berperan ganda (bekerja, melakukan 

pekerjaan rumah tangga tambahan, dan tanggung jawab pengasuhan anak serta 

pengawasan anak sekolah dari rumah). Sementara pada perempuan yang berstatus 

kepala rumah tangga dan atau sebagai single mother, hal tersebut akan terasa lebih 

berat (Cohen and Hsu, 2020). 

Pada jurnal yang ditulis oleh (Bolognesi et al., 2020) menyatakan bahwa 

rumah tangga muda (individu berusia 18-37 tahun) juga sudah menjadi kelompok 

yang berisiko mengalami kerapuhan keuangan rumah tangga. Berdasarkan hasil 

penelitian (Lusardi et al., 2019) pengaruh usia terhadap kerapuhan keuangan rumah 

tangga menunjukkan kategori usia menengah (usia 35-50 tahun) yang terbukti 

memiliki kemungkinan kerapuhan keuangan rumah tangga yang jauh lebih tinggi. 

Hal ini didukung oleh penelitian (Schneider et al., 2020) yang mengatakan rumah 

tangga usia muda lebih banyak dibebani oleh hutang, terlambat dalam membuat 
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kewajiban pembayaran hutang, dan perilaku pengelolaan uang mereka 

menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan. Penelitian tentang kerapuhan 

keuangan rumah tangga masih sedikit dilakukan, khususnya di Indonesia. 

Penelitian ini ingin menggali lebih dalam faktor-faktor yang berdampak pada 

kondisi rapuhnya keuangan rumah tangga yang terjadi pada saat pandemi Covid- 

19. 

Untuk membuktikan apakah rumah tangga yang berdomisili di Kelurahan 

Pondok Labu adalah rumah tangga dengan tingkat kerapuhan keuangan yang tinggi 

akibat pandemi Covid-19, maka peneliti melakukan pra riset terlebih dahulu dengan 

menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada kepala keluarga rumah 

tangga yang berdomisili di Kelurahan Pondok Labu. Dengan itu, peneliti 

mendapatkan hasil pra riset dengan total responden sejumlah 55 kepala keluarga di 

Kelurahan Pondok Labu sebagai berikut 

  

Sumber: Hasil Pra Survey Google Form 
 

Gambar 4. Dampak Ekonomi yang Dialami Pada Saat Pandemi Covid-19 dan 

Tabungan serta Aset Berkurang Pada Situasi Pandemi Covid-19 
 

Sebesar 52% kepala keluarga di Kelurahan Pondok Labu mengalami 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 38% mengalami penurunan pendapatan dan 

sisanya 10% dirumahkan. Maka, rumah tangga tersebut mengalami kontraksi 

pendapatan. Kontraksi pendapatan dapat terjadi karena adanya PHK, pengurangan 

gaji dan penurunan laba usaha. Terbukti bahwa kepala keluarga di kelurahan 

Pondok Labu mengalami kerapuhan keuangan rumah tangga yang cukup tinggi 

sehingga mereka harus memanfaatkan tabungan serta aset yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

Penuru 
nan 

Pendap
atan… PHK 

52% 

Dirumahkan 
10% 

Tidak 
6% 

Ya 
94% 

http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


7 
 

Natassya Indah, 2021 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KERAPUHAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DI MASA 

PANDEMI COVID-19 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manejemen 

[ www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id ]  

 

 

 
 

Sumber: Hasil Pra Survey Google Form 

Gambar 5. Besarnya Tingkat Pengeluaran Dibandingkan Tingkat Pendapatan 

Pada Saat Pandemi Covid-19 

Berdasarkan hasil pra riset diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengeluaran 

rumah tangga di kelurahan Pondok Labu 83% lebih tinggi dari tingkat pendapatan 

pada saat pandemi Covid-19. Hal tersebut akan menimbulkan resiko adanya hutang 

rumah tangga serta tabungan yang terus menerus mengalami penurunan di masa 

pandemi Covid-19. Rumah tangga tersebut akan mengalami tingkat kerapuhan 

keuangan rumah tangga yang semakin tinggi. 

 

Sumber: Hasil Pra Survey Google Form 

Gambar 6. Memiliki Hutang/Cicilan Yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19 dan 

Bagaimana Cara Membayar Hutang/Cicilan Tersebut 
 

Terbukti bahwa sebesar 80% kepala keluarga di kelurahan Pondok Labu 

memiliki hutang serta cicilan yang timbul akibat pandemi Covid-19 dikarenakan 

berbagai faktor yang mengakibatkan pendapatan terus menurun. Hal tersebut akan 

menimbulkan kesulitan dalam membayar tagihan serta cicilan. Maka itu, kepala 

keluarga tersebut memilih untuk menunggak pinjaman (39%) dan mencari 

pinjaman lain (29%), hal tersebut akan mempengaruhi tingginya tingkat kerapuhan 

keuangan rumah tangga di kelurahan Pondok Labu pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan hasil pra riset secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

rumah tangga di kelurahan Pondok Labu mengalami tingkat kerapuhan keuangan 
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rumah tangga yang cukup tinggi akibat pandemi Covid-19. Terkait dengan 

fenomena serta masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut lagi dan mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MENYEBABKAN KERAPUHAN KEUANGAN RUMAH TANGGA DI 

MASA PANDEMI COVID-19”. 

 
I.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh Hutang terhadap Kerapuhan Keuangan Rumah 

Tangga? 

b. Apakah terdapat pengaruh Tabungan Kesiapsiagaan terhadap Kerapuhan 

Keuangan Rumah Tangga? 

c. Apakah terdapat pengaruh Sosial Demografi terhadap Kerapuhan Keuangan 

Rumah Tangga? 

 
I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk menemukan pengaruh hutang terhadap kerapuhan keuangan rumah 

tangga di masa pandemi Covid-19 

b. Untuk menemukan pengaruh tabungan kesiapsiagaan terhadap kerapuhan 

keuangan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 

c. Untuk menemukan   pengaruh   sosial   demografi   terhadap kerapuhan 

keuangan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 

 
I.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep dan praktek dalam 

memahami perilaku keuangan rumah tangga bagi pembaca. Penelitian ini 
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juga akan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai pengaruh 

suatu variabel independen terhadap variabel dependen dalam hal untuk 

memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kerapuhan keuangan rumah 

tangga pada masa pandemi Covid-19 bagi peneliti. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai edukasi mengelola 

keuangan keluarga pada masa pandemi Covid-19 bagi para pelaku rumah 

tangga. Terkhususnya untuk di kelurahan Pondok Labu agar penelitian ini 

digunakan sebagai gambaran upaya yang dilakukan oleh rumah tangga 

untuk bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik. 
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