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Pendahuluan 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar pada ekonomi dan seluruh 

sektor kehidupan masyarakat. Virus yang tengah mewabah di masyarakat ini tidak hanya 

menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa, namun juga menyebabkan turunnya 

pertumbuhan ekonomi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi secara khusus 

disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah karena pendapatannya menurun. Adanya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji tentunya membuat masyarakat 

lebih berhati-hati dalam mengelola pendapatannya.  

Perekonomian di suatu negara dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran. Tentunya hal tersebut harus didukung dengan para pelaku usaha 

yaitu produsen dan juga masyarakat sebagai konsumennya. Sebagai konsumen, penurunan 

daya beli masyarakat yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 akan memberikan dampak yang 

besar bagi perekonomian di suatu daerah.  

Adanya kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 

selama pandemi secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada turunnya tingkat 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2020 yang hanya berada di angka 2,84%, 

jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 yang 

mencapai 4,96% (year on year). Pemberlakuan PSBB ini mendorong masyarakat menjadi lebih 

berhati-hati dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan mengubah pola konsumsi ke arah 

barang-barang kebutuhan pokok yang meliputi makanan & minuman, serta produk kesehatan.1 

 
1 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2020. “Membaca Kembali Perekonomian Indonesia Semester I - 2020 

& Pilihan Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan PDB Nasional”. (Terdapat pada: 

https://setkab.go.id/membaca-kembali-perekonomian-indonesia-semester-i-2020-pilihan-kebijakan-pemerintah-

dalam-peningkatan-pdb-nasional/ Diakses pada 19 April 2021). 

https://setkab.go.id/membaca-kembali-perekonomian-indonesia-semester-i-2020-pilihan-kebijakan-pemerintah-dalam-peningkatan-pdb-nasional/
https://setkab.go.id/membaca-kembali-perekonomian-indonesia-semester-i-2020-pilihan-kebijakan-pemerintah-dalam-peningkatan-pdb-nasional/
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Produk Domestik Bruto dari Sisi Pengeluaran 

Berikut ini merupakan data Produk Domestik Bruto (Pengeluaran) atas dasar harga 

berlaku di Indonesia.  

Produk Domestik Bruto 

(Pengeluaran) 

Jumlah PDB per Tahun (Jutaan Rupiah) 

2019 2020 

Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 
8.910.892.062,96 8.905.756.851,84 

Pengeluaran Konsumsi 

LNPRT 
206.687.145,57 203.638.000,84 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 
1.438.889.391,65 1.475.387.803,30 

Pembentukan Modal Tetap 

Bruto 
5.189.184.229,54 4.994.576.952,72 

Perubahan Inventori 150.206.689,82 22.244.849,92 

Net Ekspor 147.722.251,60 184.074.016,04 

Total PDRB 16.043.581.771,15 15.785.678.474,94 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 Dilihat pada tabel diatas, Produk Domestik Bruto (Pengeluaran) untuk tahun 2020 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT (Lembaga 

Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga). Di sisi lain, terjadi pertambahan pengeluaran pada 

konsumsi pemerintah, mengingat pada kondisi pandemi ini pemerintah menggelontorkan 

berbagai insentif guna mengatasi dampak pandemi Covid-19.2 

Perubahan Pola Perilaku Konsumen Sebelum dan Sesudah Pandemi 

Sebelum pandemi Covid-19 aktivitas konsumen dalam pencarian informasi terkait 

tempat, barang maupun jasa yang dibutuhkan banyak dilakukan secara langsung dengan 

mendatangi tempat/lokasi yang dituju. Sedangkan disaat pandemi, terjadi perubahan aktivitas 

konsumen dalam hal pencarian informasi terkait tempat, barang maupun jasa yaitu menjadi 

pencarian informasi secara tidak langsung atau secara online melalui berbagai marketplace 

yang tersedia3. Menurut data BPS sebanyak 27,20% responden mengalami peningkatan 

 
2 Badan Pusat Statistik. 2021. “PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)”. 

(Terdapat pada: https://www.bps.go.id/site/resultTab Diakses pada 14 April 2021). 
3 Cholilawati dan Dewi Suliyanthini. 2021. “Perubahan Perilaku Konsumen Selama Pandemi Covid-19”.  Jurnal 

Pendidikan. 

https://www.bps.go.id/site/resultTab
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aktivitas belanja online akibat pandemi Covid-19 yang tentu berpengaruh terhadap PDB 

negara. Aktivitas belanja online mengalami peningkatan tajam selama masa pandemi Covid-

19, yang disebabkan oleh terbatasnya ruang gerak selama pandemi yang membuat banyak 

masyarakat yang menghabiskan waktunya di dalam rumah, dan cenderung melakukan work 

form home4. Perilaku belanja masyarakat pada masa pandemi lebih memanfaatkan platform e-

commerce, yang menyebabkan transaksi akan semakin mudah karena dilakukan secara online.  

E-commerce di Indonesia mengalami peningkatan 5-10 kali selama pandemi Covid-19, 

transaksi online harian meningkat dari 3,1 juta menjadi 4,8 juta transaksi selama pandemi, 

terdapat penambahan pelanggan baru e-commerce sebanyak 37%. Namun kondisi pembatasan 

sektor transportasi menjadi hambatan dalam proses pengiriman akibat pembatasan 

penerbangan dan penutupan bandara.5 

 

Grafik pertumbuhan e-commerce 

 

Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020, tahun 2020 e-commerce menyumbangkan 

kenaikan pendapatan bagi negara. Sektor e-commerce mengalami kenaikan pendapatan hingga 

54% atau menjadi USD 32 miliar pada 2020, dari USD 21 miliar pada 2019. Kenaikan 

pendapatan e-commerce di Indonesia disebabkan oleh peningkatan 5 kali lipat jumlah supplier 

lokal yang mencoba berjualan secara online selama pandemi Covid-19. Hal itu disebabkan 

karena masifnya program digitalisasi UMKM yang diluncurkan pemerintahan Jokowi di masa 

kedaruratan kesehatan. Pertumbuhan pesat pendapatan e-commerce ditunjang oleh 

 
4 Badan Pusat Statistik. 2020. “Belanja Online Menjadi Pilihan”. (Terdapat pada: Belanja-Online---Survei-

Dampak-Covid-2020-ind.png (519×733) (bps.go.id) Diakses pada 19 April 2021). 
5 Laming, Syamsidarti. 2020. “Tren E-Commerce Pada Era Pandemi Covid-19”. Jurnal Penelitian Humano. Vol 

11 (2).   

https://www.merdeka.com/joko-widodo/
https://brebeskab.bps.go.id/backend/images/Belanja-Online---Survei-Dampak-Covid-2020-ind.png
https://brebeskab.bps.go.id/backend/images/Belanja-Online---Survei-Dampak-Covid-2020-ind.png
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peningkatkan konsumen digital pada tahun 2020. Sebanyak 37% konsumen baru digital mulai 

memanfaatkan layanan e-commerce karena pandemi Covid-19. Hal ini tentunya juga akan 

berpengaruh bagi kenaikan pendapatan negara.6  

Konsumen Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) 

secara khusus dalam pembelanjaan barang maupun jasa konsumsi rumah tangga. Sedangkan 

bagi pelaku usaha, sistem belanja daring berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar 

karena produk yang dijual dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga ke daerah yang 

sebelumnya belum tersentuh bagian pemasaran.7 

Kondisi Konsumsi Indonesia 

 Sebagai indikator kesejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan kualitas 

pembangunan manusia yang terekam dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsumsi 

penduduk Indonesia sebagian besar merupakan konsumsi rumah tangga yang menjadi 

prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat kondisi wilayah yang 

tersebar dengan beragam potensi sumber daya alam dan beragam kesenjangan yang terjadi 

antar wilayah maupun antar sektor. Peningkatkan aktivitas konsumsi dalam negeri dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan konsumsi nasional secara tidak 

langsung akan membuat industri ekonomi dalam negeri akan tumbuh dengan baik.8 

Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi rumah tangga, 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi 

telah melakukan survei yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan kondisi perekonomian 

akibat pandemi Covid-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, 

khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian 

melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja industri dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Rumah tangga Indonesia terdampak dari dua sisi secara bersamaan yaitu kontraksi 

pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi. Kontraksi pendapatan terjadi karena 

adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan gaji, dan penurunan laba 

 
6 E-Conomy Sea. 2020. “5th edition of e-Conomy SEA by Google, Temasek, Bain Southeast Asia’s Internet 

economy research program”. (Terdapat pada: e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf (storage.googleapis.com) 

Diakses pada 19 April 2021). 
7 Kementrian Komunikasi dan Informasi. 2020. “Solusi Belanja Kebutuhan Pangan dengan Manfaatkan Belanja 

Daring” (Terdapat pada: https://kominfo.go.id/content/detail/26085/solusi-belanja-kebutuhan-pangan-dengan-

manfaatkan-belanja-daring/0/berita Diakses pada 16 April 2021) 
8 Hanantijo, GM Djoko. 2014. “Konsumsi Nasional Sebagai Penggerak Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. 

Vol 6 (14). 

https://storage.googleapis.com/gweb-economy-sea.appspot.com/assets/pdf/e-Conomy_SEA_2020_Report.pdf
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usaha. Sementara keterbatasan ruang konsumsi diantaranya karena adanya pembatasan 

mobilitas masyarakat. Hal ini juga sangat mempengaruhi kondisi konsumsi di Indonesia karena 

banyak masyarakat yang menahan laju pengeluaran rumah tangganya akibat pendapatan 

keluarga menurun atau bahkan karena kehilangan pekerjaan karena efek pandemi Covid-19. 

BPS mencatat ada 2,56 juta penduduk usia kerja menjadi pengangguran serta 1,77 juta 

penduduk bekerja namun untuk sementara tidak bekerja akibat Covid-19. Tertahannya laju 

pengeluaran rumah tangga menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada komponen 

pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,63% 

dibandingkan 2019 (c-to-c). Padahal komponen PK-RT merupakan penyumbang terbesar PDB 

menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 57,66%.9 

Jika kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi saat pandemi Covid-

19 tahun 2020 ini dibandingkan dengan saat terjadinya krisis moneter 1998, yaitu pada krisis 

1998 nilai rupiah mengalami depresiasi sehingga harga barang impor menjadi relatif murah 

dan produk dalam negeri relatif mahal, akibatnya masyarakat memilih barang impor yang 

kualitasnya lebih baik. Selain itu, harga-harga barang kebutuhan pokok antara lain beras, 

kedelai, gandum, sayuram, buah-buahan dan jasa transportasi maupun produk-produk industri 

meningkat drastis sehingga mengakibatkan merosotnya daya beli masyarakat dan jumlah 

konsumsi masyarakat.10 Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada saat 

pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998 yaitu daya beli masyarakat yang mengalami 

kemerosotan. 

Namun jika dibandingkan dengan Krisis Subprime Mortgage AS (Krisis finansial 

global) pada tahun 2007-2009, maka terdapat perbedaan yakni kondisi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia saat pandemi Covid-19 mengalami kontraksi dan daya beli masyarakat menurun, 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat krisis tahun 2009 yang masih 

tumbuh positif (4,6%). Hal ini dikarenakan kontribusi perekonomian Indonesia saat itu masih 

didominasi oleh konsumsi yang menyumbang lebih dari 50% PDB. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia ini didukung oleh konsumsi yang porsinya mencapai sekitar 57%, konsumsi 

pemerintah sekitar 8%, investasi sekitar 24%, dan net ekspor sekitar 10%. Dengan demikian, 

krisis keuangan 2007-2009 ini dampaknya terhadap perekonomian Indonesia relatif kecil.  

 
9 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2020. “Survei Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Rumah 

Tangga Indonesia”. (Terdapat pada: http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-Covid-19-terhadap-

ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123 Diakses pada 5 April 2021) 
10 Barsamian, David. 2009. “Menembus Batas (Beyond Boundaries)”. Semarang: PT Aneka Ilmu, hlm. 215. 
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Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi 

saat krisis tahun 2007-2009 adalah penurunan tarif pajak pendapatan, kenaikan batas 

pendapatan tidak kena pajak, subsidi pajak, pemberian subsidi pangan dan non pangan, 

perluasan bantuan modal untuk UKM, Program Raskin, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).11 

Kebijakan saat krisis tahun 2007-2009 ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi Covid-19. 

Kebijakan sebagai Langkah Pemulihan Konsumsi Indonesia di Tengah Pandemi 

 Pemerintah dengan segala usahanya terus mencoba untuk memulihkan laju konsumsi 

di Indonesia. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satu kebijakan yang 

diambil pemerintah adalah mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. 

Konsumsi rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 

203,9 triliun untuk Perlindungan Sosial. Tujuan Perlindungan Sosial tersebut adalah untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi 

masyarakat. Perlindungan Sosial tersebut diberikan antara lain melalui Bantuan Sosial 

(Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, subsidi listrik, Program Keluarga 

Harapan, serta memberikan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600.000 untuk karyawan 

swasta yang mempunyai gaji Rp 5 juta/bulan ke bawah.12 

 Pemerintah juga telah mengambil pilihan kebijakan alternatif untuk mempengaruhi 

konsumsi rumah tangga dengan cara pemberian insentif pajak, pembebasan tarif, dan 

penyesuaian aturan kepada produsen dengan harapan harga-harga barang dan jasa masih dapat 

dijangkau daya beli masyarakat. Sehingga pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 

dapat ditekan dan dipertahankan di level risiko terendah dalam pemulihan pasca pandemi 

Covid-19.13 Berbagai upaya ini diharapkan bisa memberikan jalan untuk meningkatkan 

konsumsi masyarakat yang sangat berperan bagi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. 

 
11 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Kajian Pola Krisis Ekonomi”. (Terdapat pada: 

https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2013/kajian/pkem/Pola%20Krisis%20Ekonomi.pdf Diakses pada 

19 April 2021). 
12 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. “Mendorong Konsumsi Dalam Negeri untuk Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional: Belanjar Lancar, Ekonomi Berputar”. (Terdapat pada: 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13393/Mendorong-Konsumsi-Dalam-Negeri-untuk-

Purtumbuhan-Ekonomi-Nasional-Belanja-Lancar-Ekonomi-Berputar.html Diakses pada 5 April 2021) 
13 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. 2020. “Membaca Kembali Perekonomian Indonesia Semester I - 2020 

& Pilihan Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan PDB Nasional”. (Terdapat pada: 

https://setkab.go.id/membaca-kembali-perekonomian-indonesia-semester-i-2020-pilihan-kebijakan-pemerintah-

dalam-peningkatan-pdb-nasional/ Diakses pada 19 April 2021). 

https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2013/kajian/pkem/Pola%20Krisis%20Ekonomi.pdf
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Walaupun tidak terlalu signifikan hasilnya namun perlahan demi perlahan membuat konsumsi 

masyarakat kian pulih. 

 Memasuki 2021, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mampu kembali tumbuh 

positif di kisaran 4,5% tetapi masih tergolong rendah. Program pemulihan ekonomi pun tetap 

berjalan namun membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang. Kinerja konsumsi masyarakat 

relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walaupun didukung oleh program bantuan 

sosial penanganan Covid-19 yang masih berjalan. Langkah-langkah reformasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta iklim usaha yang kondusif diekspektasi akan 

memberikan dukungan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2021 dan tahun 

berikutnya.14 

Indeks Keyakinan Konsumen  

 Indeks Keyakinan Konsumen atau Consumen Confidence Index (CCI) merupakan salah 

satu alat ukur untuk mengukur perekonomian, khususnya terkait tingkat konsumsi dan 

perekonomian jangka pendek. Tren kepercayaan konsumen yang meningkat mengindikasikan 

perbaikan pola pembelian konsumen. Semakin seorang konsumen merasa yakin tentang 

kondisi ekonomi, semakin ia berniat untuk melakukan pembelian. Secara umum, kepercayaan 

konsumen yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan 

konsumsi yang lebih tinggi. Sementara kepercayaan konsumen yang lebih rendah 

menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana pengeluaran konsumen cenderung 

menurun.15 

Perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada Januari 2021. 

Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2021 sebesar 84,9%, 

lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Desember 2020 sebesar 96,5%. Perbaikan 

keyakinan konsumen yang tertahan pada Januari 2021 disebabkan oleh menurunnya ekspektasi 

konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang. Perkembangan tersebut 

disebabkan oleh perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan 

penghasilan ke depan yang tidak sekuat pada bulan sebelumnya. Meskipun 

demikian, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap terjaga dan berada 

 
14 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal Tahun 2021”. (Terdapat pada: 

https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/kem/2021/files/kem_ppkf_2021.pdf Diakses pada 19 April 2021) 
15 Shayaa, Shahid., dkk. 2017. “Consumer Confidence Index Predict Behavioral Intention to Purchase”.  The 

European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 
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pada level optimis, indeks keyakinan konsumen lebih besar dari 100 (Indeks di atas 100 berarti 

berada pada area optimis dan di bawah 100 berarti berada pada area pesimis). Ekspektasi 

konsumen yang masih optimis ini diharapkan akan membaik kedepannya sehingga mendukung 

perbaikan keyakinan konsumen. Perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Januari 

2021 terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan mayoritas kelompok usia.16 

 Pada Februari 2021, Bank Indonesia mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap 

kondisi ekonomi membaik. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 

Februari 2021 sebesar 85,8%, sedikit meningkat dari 84,9% pada Januari 2021. Keyakinan 

konsumen terpantau menguat pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1-3 juta per 

bulan. Keyakinan konsumen yang membaik pada Februari 2021 didorong oleh persepsi 

terhadap kondisi ekonomi saat ini, baik dari aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, 

maupun ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.17 

 Pada Maret 2021, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 93,4% meningkat 

dibandingkan bulan Februari dan Januari 2021. Perkembangan program vaksinasi nasional 

yang berjalan lancar mendorong perbaikan keyakinan terhadap kondisi ekonomi saat ini 

maupun ekspektasi ke depan. Perbaikan keyakinan konsumen tercatat pada seluruh kategori 

tingkat pengeluaran, serta pada seluruh kelompok pendidikan.18 Meski di tahun 2020 daya beli 

masyarakat mengalami penurunan, namun pada awal tahun 2021 kepercayaan masyarakat 

terhadap ekonomi mengalami peningkatan yang salah satunya akibat dari adanya program 

vaksinasi, hal ini pun ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang meningkat dari 

Januari-Maret 2021. Meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui indeks keyakinan 

konsumen pada awal tahun 2021 ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat 

sehingga ekonomi dapat pulih secara perlahan. 

Kesimpulan 

Pada masa pandemi ini, Produk Domestik Bruto dari sisi pengeluaran untuk tahun 2020 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan pada pengeluaran khususnya konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT 

 
16 Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Januari 2021: Perbaikan Keyakinan Konsumen Tertahan”. 

(Terdapat pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Januari-2021.pdf. Diakses pada 5 

April 2021) 
17 Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Februari 2021: Keyakinan Konsumen Membaik”. (Terdapat pada: 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news. Diakses pada 5 April 2021) 
18 Bank Indonesia. 2021. “Survei Konsumen Maret 2021: Perbaikan Keyakinan Konsumen Berlanjut”. (terdapat 

pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239121.aspx Diakses 19 April 

2021). 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/new
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_239121.aspx


 
 
 
 

 

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS UDAYANA 

Sekretariat : LMFEB Unud, Jl. P.B. Sudirman, Denpasar, Bali. 

Web : www.bemfeb-unud.com 

(Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga). Peningkatan pengeluaran terjadi pada 

konsumsi pemerintah, mengingat pada kondisi pandemi ini pemerintah menggelontorkan 

berbagai insentif guna mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

Daya konsumsi masyarakat di tengah pandemi ini mengalami penurunan yang drastis. 

Mereka sebisa mungkin untuk mengurangi pengeluaran yang ada. Biasanya sebelum pandemi 

mereka membeli banyak barang yang mungkin saja tidak diperlukan, sedangkan pada saat ini 

mereka harus pintar-pintar berhemat. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang 

menganggur yang diakibatkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski di tahun 2020 

daya beli masyarakat mengalami penurunan, namun pada awal tahun 2021 kepercayaan 

masyarakat terhadap ekonomi meningkat akibat program vaksinasi yang ditunjukkan oleh 

peningkatan indeks keyakinan konsumen, oleh karena itu besar harapannya agar perekonomian 

yang ada di Indonesia lekas pulih sehingga daya konsumsi masyarakat akan terus meningkat 

dan dapat mengurangi pengangguran yang ada. 
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