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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Indonesianmerupakannnegara dengan wilayah yang sangat menarik. Sekitar 

65% dari wilayah Indonesia merupakan lautan dan sisanya merupakan daratan 

(Pratama, 2020). Selain memiliki wilayah laut yang luas, BNPB (2016) 

menjelaskan bahwa Indonesia sendiri berada dalam kawasan cincin api (Ring of 

Fire). Dimana menurut letak geografisnya, Indonesia dilewati dua jalur gunung api 

besarrdunia yaitu Sirkum Mediteraniaadan Sirkum Pasifik serta beberapa jalur 

pegunungan lipatan dunia lainnya. Sedangkan dalam segi lingkungan, Indonesia 

memiliki hutan hujan topis yang paling luas yang digunakan manusia untuk mencari 

nafkah seperti pengelolaan kayu serta hasil hutan lainnya (BNPB, 2016). Lalainya 

aktivitas manusia menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah yang 

ditimbulkan. Seperti, kebakaran lahan, longsor, banjir bandang. Hal ini diyakinkan 

dengan penelitian Susilawati dan Syam’ani (2021) bahwa terdapat korelasi antara 

aktivitas manusia dan kebakaran hutan atau lahan. Hal iniidisebabkan karena 

adanya aktivitasimanusia yang sering dilakukan dengan sengaja seperti 

pembakaran lahan. Selain itu, padatnya penduduk dan berkurangnya tata guna lahan 

akibat semakin banyak dibangun kawasan pemukiman dan komersial menyebabkan 

daerah penyerapan air menjadi berkurang. Bahkan, beberapa wilayah dekat air 

sungai dijadikan sebagai pengembangan industri contohnya seperti salah satu 

industri besar di DAS Citarum. Hal ini lah yang menyebabkan banjir di kota-

kotaabesar di Indonesia (Damayanti, Sahasrakirana and Septiani, 2020; Gunawan, 

2020). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara tinggi 

risiko bencana. 

Menurut definisinya, bencana merupakan peristiwa yang terjadi secara 

mendadak yang disebabkan karena faktor alam, non alam maupun manusia dan 

secaraiserius dapat merusak fungsinsuatu komunitas atau masyarakat. Baik 

kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yangimelebihi kemampuan 

komunitas atau masyarakat untuk mengatasinya menggunakanisumber dayanya 
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sendiri (IFRC, 2017). Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 

24nTahun 2007 tentangnPenanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi 3, 

yaitu: 1) Bencananalam; 2) Bencana nonnalam; 3) Bencanansosial (Undang-

Undang Republik Indonesia, 2007). 

98% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometerologi diantaranya 

merupakan banjir (BNPB, 2022). Badan Meteorologi,nKlimatologi dan Geofisika 

(BMKG) memprediksikannpada tahun 2021/2022 puncak musim hujan 

diperkirakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2022. Beberapa wilayah 

diprakirakan mengalami hujan tinggi hingga sangat tinggi sejumlah 22% pada 

Februari 2022, 21% pada Maret 2022, dan 16% pada April 2022. BMKG juga 

melaporkan, dalam rentan waktu Januari-Februari 2022 telah terjadi gempa bumi 

sebanyak 21 kali dengan intensitas kategori ringan hingga kuat (BMKG, 2022). 

Banjir dideskirpsikan sebagai suatuiperistiwa yang diakibatkan oleh menumpuknya 

air yangijatuh dan tidak dapat ditampung oleh tanah dan bisa disebabkan karena 

kurangnya penyerapan dari tanah itu sendiri, maupun perbuatan manusia seperti 

membuang sampah sembarangan (Yohana, Grinadini and Muzambeq, 2017).  

Di Jakarta, banjir merupakan masalah yang sering terjadi. Pada Februari 

2020, menurut data Banjir Lintas Tahun terdapat 167 Kelurahan di Jakarta yang 

tergenang banjir dengan ketinggian rata-rata 5-200 cm. Terdapat 12.551 KK 

terdampak banjir dan 13.808 orang mengungsi (Pantau Banjir Jakarta, 2020). Pada 

Februari 2021, banjir kembali terjadi di Jakarta yang menyebabkan 113 RW 

tergenang dan 3.311 jiwa mengungsi (Idhom, 2021). Sedangkan pada Januari 2022, 

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta dalam keterangan tertulisnya mengatakan 

tertadapat 64 RT tergenang banjir. Seluruh titikibanjir berada di wilayahiJakarta 

Barat (Wiryono, 2022). Selain itu, menurut data BNPB (2022) pada April 2020, 

pemerintahimenetapkan Covid-19isebagai Bencana Nasional Non Alam. Serta per 

bulan Desember 2021 dilaporkan terdapat 406 kejadian bencana di Indonesia. 

Korban jiwa terdampak bencana per-Desember 2021 dilaporkan sebanyak 73 orang 

meninggal, 54 korban diantaranya merupakan korban terdampak erupsi Gunung 

Semeru pada tanggal 4 Desember 2021. 19 orangihilang, 1.022 orangiluka-luka dan 

690.471 orang terdampakimengungsi. Selain berdampak korban jiwa, bencana per 

Desember 2021 juga berdampak pada kerusakan bangunan dan infrastruktur 
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diantaranya 5.973 rumah, 33 fasilitas pendidikan, 35 fasilitas peribadatan, 6 fasilitas 

kesehatan, 6 fasilitas perkantoran dan 37 jembatan rusak. Tingkatikerusakan mulai 

dari kategori rusak ringanihingga rusak berat.  

Bencana alamNiyang terjadiiiimembuat banyak organisasi-organisasi 

bermunculan untuk memberikannupaya pelayanan tanggapndarurat pada saat 

bencana,nsalah satunya yaitu PalangNMerah Indonesia (PMI). Palang Merah 

Indonesia merupakaniorganisasiihimpunan nasional Indonesiaidalam bidangisosial 

dan kemanusiaanidiantaranya seperti kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan 

bencana. Saat ini, PMI merupakan organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di 

Indonesia (Kemdikbud, 2021) dan tersebar di 34iprovinsi, 497ikabupaten atau 

kotaidan 3046ikecamatan. Serta pernFebruarii2019, Palang Merah Indonesia telah 

memiliki 1,5 juta sukarelawan dan bertambah per 2020-2021 sebanyak ±750.000 

relawan. Selain itu, Palang Merah Indonesia telah menyelamatkan ±5.878.811 jiwa 

dengan operasi darurat dan kesehatan (PMI, 2020). Anggota Palang Merah 

Indonesia terdiri dari anggotaabiasa, anggotabluar biasa dan anggota kehormatan. 

Serta, relawan Palang Merah Indonesia terdiri dari Relawan Remajai(Palang Merah 

Remaja/PMR), KorpsiSukarela (KSR), TenagaiSukarela (TSR) dengan minimal 

usia 18 tahun. Dalam hal ini, anggota dan relawan lah yang paling sering terjun 

untuk bertugas dalam kebencanaan (PMI, 2011). 

Dalam penugasan kebencanaan diperlukan relawan yang memiliki 

kesiapsiaagaan yang tinggi. Kesiapsiagaan bencana dipengaruhinoleh beberapa 

faktor,nsalah satunya yaituipengetahuan. Pengetahuanimerupakanihasilidari rasa 

ingin tahu yang didapatkan melaluiipanca indera terutamaipada mata dan telinga 

(Donsu, 2017) dan merupakanihal yang sangatipenting dalam membentukitindakan 

seseorang. Dalam penelitian Sunsun (2021), sebanyak 30 responden diteliti 

mengenai pengetahuan mitigasi bencana mereka terhadap kesiapsiagaan bencana. 

Hasilnya didapatkan, sebanyak 30 responden memiliki pengetahuan dengan 

kategori baik terhadap mitigasi bencana namun pada kesiapsiagaan, didapatkan 

kategori kesiapsiagaan sedang. Namun, hasil penelitian lain menurut Wijaya dkk. 

(2019) menunjukkan terdapat pengaruhisignifikan antara tingkat pendidikan dan 

kesiapan. Semakin tinggiitingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula 

tingkat pengetahuaniorang tersebut tentang kesiapan kebencanaan. Berdasarkan 
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penelitian yang dilakukan Budimanto (2017) pada mahasiswa kesehatan didapatkan 

hasil 36 responden memiliki pengetahuan baik yang siapimenghadapi bencana 

gempa bumi; 45iresponden memiliki pengetahuan sedangihampir siap menghadapi 

bencana dan 6iresponden memiliki pengetahuan kurang yang berada pada kategori 

hampir siap dalam menghadapi bencana gempa bumi. Hasilnya didapatkan adanya 

hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kesiapsiagaan mahasiswa dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. Sejalanndengan penelitian yang dilakukan 

Adiwijaya (2017), terhadap warga Kelurahan Lawanggintung, Bogorndidapatkan 

hasil bahwa pengetahuan kebencanaan memberikan pengaruh positif serta 

signifikannterhadap kesiapsiagaannmenghadapi bencana tanahnlongsor. Variabel 

pengetahuannkebencanaan juga memiliki nilain(R2) R Squarensebesar 0,435nyang 

berarti variabelnpengetahuanikebencanaanimempengaruhi variabelikesiapsiagaan 

sebesarn43,5%, sedangkanisisanya dipengaruhiiolehivariabel lain. 

Sama pentingnyabndengan pengetahuan, dalam kesiapsiagaan bencana 

dibutuhkan efikasi diri. Efikasi diri (Self-efficacy) adalah penilaian individu atas 

kemampuan atau kompetensi mereka untuk melakukan tugas, mencapai tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu (Tumurang dkk, 2019). Pada penelitian Kalpana et al. (2016), 

Terdapat perkembangan pada pengkajian, perawatan luka, bantuan jalan 

nafas,itriase,ievakuasi dan transportasi, pemasangan tenda, unit pelatihan darurat 

pra-rumah sakit, setelah pelatihan kesiapsiagaan bencana pada kelompok siaga 

bencana dan non-siaga bencana dan berdampak pada peningkatan self-efficacy 

mahasiswa STIKes Perintis Padang. Penelitian lainnyanyang dilakukannoleh 

Fa’uni (2021), yang meneliti tentang self-efficacy dan religi dengan kesiapsiagaan 

psikologi bencana didapatkan hasil penelitian terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara variabel self-efficacy dan religious coping terhadap kesiapan 

psikologis menghadapi bencana pada penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Semakin tinggi tingkat self-efficacy dan religious coping maka semakin besar pula 

kesiapan psikologis dalam menghadapi bencana. Sebaliknya, semakin rendah 

tingkat self-efficacy dan religious coping, maka semakin rendah pula kesiapan 

psikologis menghadapi bencana. Penelitian lain yang dilakukan oleh Labrague et 

al. (2021) pada perawat di Oman didapatkan hasil bahwa perawat yang 

berkebangsaan Filipina dan India memiliki efikasi diri terhadap tanggap bencana 
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lebih besar dibanding dengan perawat negara lain. Selain itu, perawat yang 

ditugaskan di ruang gawat darurat, perawatan kritis, unit ortopedi dan unit luka 

bakar dilaporkan memiliki respon bencana lebih tinggi dibandingkan unit lain (p 

value= <0,005). Perawat yang memiliki pengetahuan bencana (p value <0,001) dan 

keterampilan (p value <0,036) yang lebih tinggi, cenderung memiliki efikasi diri 

tanggap bencana lebih tinggi dibandingkan dengan perawat lain. Sehingga dapat 

disimpulkan diantara faktor faktor yang berbeda, pengetahuan bencana memiliki 

efek besar pada efikasi diri diikuti oleh kebangsaan dan tugas unit satuan. Menurut 

penelitian Red (2018) yang melakukan pengujian pada anggota Palang Merah 

Thailand terkait kesiapsiagaan bencana saat terjadi gempa dengan angket 

pengetahuan gempa. Penelitian ini dibagi 2 kelompok yaitu kelompok.eksperimen 

dan kelompok kontrol. Hasil penelitian didapatkan skor Post-Test kelompok 

eksperimen secara statistik signifikan lebih tinggi dibanding rata-rata pada skor 

Pre-Test pada p-value 0,005. Dan rata-rata skor pengetahuan dan efikasi diri pada 

kelompok eksperimen secara signifikan lebih tinggi dari skor rata-rata kelompok 

kontrol yang tidak mendapatkan perilaku apapun pada p-value 0,005. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa program kesiapsiagaan yang diberikan dapat menambah 

pengetahuan. Dan pengetahuan yang didapat dapat menambah efikasi diri sehingga 

lebih siap dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan kepada 10 

anggota KSR PMI dengan latar belakang pendidikan didapatkan pengetahuan 

(peringatan dini, triage bencana, bantuan hidup dasar, pertolongan pertama, 

pencarian dan penyelamatan dan organisasi dan manajemen logistic) dan self-

efficacy berbeda terhadap kesiapsiagaan bencana. Selain itu, berdasarkan penelitian 

sebelumnya mengenai wilayah Indonesia yang berisiko tinggi terhadap bencana, 

tingkat pengetahuan dan efikasi diri, banyaknya anggota Palang Merah Indonesia 

dan tersebar di seluruh Indonesia dengan usia dan pengalaman yang bervariasi, 

masih belum ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut pada anggota 

Palang Merah Indonesia dalam segi kesiapsiagaan bencana. Sehingga peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian terkait hubungan tingkat pengetahuan dan 

efikasi diri terhadap kesiapsiagaan bencana pada anggota Palang Merah Indonesia. 

 



6 

 

 

 

Yashinta Ariyanti, 2022 

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SELF-EFFICACY DENGAN KESIAPSIAGAAN 

BENCANA PADA ANGGOTA KSR DI PMI JAKARTA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana 

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

 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan letak wilayahnya, Indonesia merupakan negara yang berpotensi 

bencana dan kejadian bencana, dari tahun ke tahun terus meningkat. Saat terjadi 

bencana, peran-peran aktor manajemen bencana dibutuhkan salah satunya relawan 

yang berasal dari organisasi PMI. PMI merupakan organisasi kemanusiaan terbesar 

di Indonesia dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Menjadi relawan bencana 

tidak lah mudah, dibutuhkan kesiapsiagaan yang tinggi. Kesiapsiagaan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor salah satunya yaitu pengetahuan. Menurut penelitian 

Budimanto (2017); Wijaya, Andrian Harahap dan Christnatalis Turnip, Mardi 

Turnip (2019); Sunsun (2021) didapatkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh 

pada kesiapsiagaan seseorang. Tingkat pengetahuan yang tinggi, mempengaruhi 

perilaku seseorang saat terjadi bencana. Selain pengetauan, self-efficacy juga 

dibutuhkan. Dalam penelitian Kalpana, Hermansyah dan Dirhamsyah (2016); 

Fa’uni (2021); Labrague dkk. (2021), didapatkan hasil self-efficacy atau keyakinan 

seseorang terhadap kemampuannya mempengaruhi kesiapsiagaan bencana. Ketika 

seseorang merasa yakin dan memiliki kemampuan, mereka cenderung lebih baik 

melakukan tindakan dan berani mengambil tindakan saat terjadi bencana. Maka 

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti merumuskan permasalahan “Apakah 

ada hubungan antara Pengetahuan dan Self-efficacy dengan Kesiapsiagaan Bencana 

pada Anggota Palang Merah Indonesia?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pengetahuan dan efikasi diri pada anggota Palang Merah Indonesia dengan 

kesiapsiagaan kebencanaan. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik responden (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, jenis pelatihan kebencanaan, lama pelatihan kebencanaan dan 

pengalaman ke lokasi bencana), pengetahuan (peringatan dini, triage 
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bencana, bantuan hidup dasar, pertolongan pertama, pencarian dan 

penyelamatan, organisasi dan manajemen logistic), self-efficacy, dan 

kesiapsiagaan kebencanaan pada anggota Palang Merah Indonesia Jakarta. 

b. Menganalisis hubungan dan keeratan pengetahuan (pengetahuan klinis, 

pengetahuan pengoperasionalan alat kesehatan, dan pengetahuan bertahan 

dalam bencana) dengan kesiapsiagaan kebencanaan pada anggota Palang 

Merah Indonesia. 

c. Menganalisis hubungan self-efficacy dengan kesiapsiagaan kebencanaan 

pada anggota Palang Merah Indonesia. 

 

I.4 Manfaat Penelitiann 

I.4.1 Bagi Instansii 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian serta saran 

bagi pihak organisasi Palang Merah Indonesia untuk terus mengadakanipelatihan 

serta program kegiatan baru guna meningkatkan kesiapsiagaan anggotanya dalam 

kebencanaan. 

 

I.4.2 Bagi Anggota Palang Merah Indonesia 

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan motivasi kepada 

anggota Palang Merah Indonesia sendiri guna meningkatkan kesiapsiagaan 

kebencanaan. 

 

I.4.3 Bagi Pengembang Keilmuann 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi basis informasi dan 

dasar untuk penelitian selanjutnya guna mempelajari faktor-faktor lain secara lebih 

mendalam yang mampu meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan anggota Palang 

Merah Indonesia 


