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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bencana Alam merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi 

Indonesia. Berdasarkan The Annual Disaster Statistical Review 2012, ranking 

teratas untuk negara yang rawan terhadap bencana di dunia salah satunya adalah 

Indonesia, dimana sebelumnya terdapat China, Amerika Serikat, dan Filipina. 

  
 

Gambar 1.1 
Negara dengan Tingkat Bencana Tertinggi Tahun 2012 

 
Mengacu pada Gambar 1.1 tingginya intensitas bencana di Indonesia sendiri 

disebabkan oleh kondisi morfologi Indonesia yang beragam dari daratan hingga 

pegunungan. Himpunan Pemerhati Lingkungan Indonesia (HPLI) menjelaskan 

bahwa keragaman morfologi ini banyak dipengaruhi oleh faktor geologis terutama 

pergerakan lempeng tektonik aktif di sekitar perairan Indonesia seperti Lempeng 
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Eurasia, Lempeng Australia dan Lempeng Dasar Samudera Pasifik. Pergerakan 

lempeng-lempeng tektonik tersebut  menyebabkan terbentuknya jalur gempa 

bumi, rangkaian gunung api aktif serta patahan-patahan geologi yang merupakan 

zona rawan bencana gempa bumi dan tanah longsor.  

Di Indonesia sendiri tercatat telah terjadi 390 bencana di Indonesia yang 

memakan korban manusia hampir mencapai 240.000 jiwa serta kerugian ekonomi 

$24 miliar selama kurun waktu 1900 – 2010 (EMDAT). Salah satu yang paling 

besar adalah ketika gelombang tsunami yang pernah terjadi di Indonesia, yakni 

Aceh dan Nias pada 26 Desember 2004. Peristiwa tersebut mengakibatkan  100%  

PDRB Aceh hancur dan 500.000 orang kehilangan pekerjaannya; serta sebanyak 

162.018 dinyatakan meninggal dunia dan 4.780 orang dilaporkan hilang (BNPB). 

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan tentang hubungan antara 

dampak bencana alam dengan pembangunan ekonomi pada jangka menengah 

hingga jangka panjang. Salah satunya pada pembahasan terkait “economics of 

natural disasters” Cavallo & Noy (2009). Pada penelitian itu disimpulkan bahwa 

terdapat efek jangka panjang dari berbagai bencana alam meskipun belum 

sepenuhnya diketahui dengan baik. Hal ini dikarenakan literatur terkait dampak 

masalah tersebut pada pertumbuhan ekonomi masih minim baik teori dasar terkait  

mekanisme ataupun melalui channel apakah yang menjelaskan mengenai 

hubungan tersebut.  

Pada bahasan yang lain, dijelaskan bahwa pada jangka panjang risiko 

bencana alam dapat mempengaruhi agregat ekonomi. Hubungan tersebut terlihat 

dari bagaimana bencana alam mempengaruhi kondisi perekonomian melalui 
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faktor produksinya. Hal tersebut terlihat secara tidak langsung bagaimana bencana 

alam dalam jangka panjang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui faktor 

produksi (modal fisik dan SDM). Berdasarkan penjelasan Skidmore dan Toya 

(2005),bencana alam khususnya “climatical disaster” dapat mendorong 

peningkatan investasi pada human capital/ SDM. Hal tersebut dikarenakan 

“climatical disaster” berperan sebagai masalah utama pada modal fisik ketimbang 

modal manusia (SDM). Pada kerangka pertumbuhan endogenous dikatakan 

bahwa individu dapat menentukan/memilih kemana mereka akan berinvestasi 

antara modal fisik atau modal manusia (SDM). Tingginya  risiko “climatical 

disaster” tersebut tentunya menyebabkan turunnya ekspektasi pada investasi 

modal fisik, sebaliknya justru meningkatkan investasi pada modal manusia 

(SDM). Maka terkait hal ini dijelaskan secara ringkas oleh Skidmore & Toya 

(2002) bahwa“ the higher relative return to human capital may lead to increased 

emphasis on human capital investment.” 

Pendekatan faktor produksi tentu belumlah cukup dalam menjelaskan 

pengaruh bencana terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan 

pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut masih 

bersifat secara tidak langsung. Agar menjadi lebih sederhana dalam mejelaskan 

pengaruh tersebut tentu harus digunakan pendekatan lain. Salah satu pendekatan 

ini terdapat pada studi yang dilakukan oleh Thomas et al., (2011) dalam tulisan 

mereka yaitu “Disaster and Development: Natural Disasters, Credit Constraints 

and Economic Growth. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam 

menganalisa pengaruh tersebut masih harus melalui beberapa aspek dahulu 
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sebelum mengarah pada permasalahan utama, pada studi ini sudah secara khusus 

dibahas pengaruh bencana alam terhadap ekonomi secara langsung dengan 

menggunakan pendekatan credit channel. Secara ringkas pendekatan ini 

mengamati pengaruh tersebut melalui financial sector development pada suatu 

wilayah yang terkena bencana.  

Penelitian terkait bencana dan hubungannya dengan perekonomian di 

Indonesia sendiri sebelumnya juga pernah dilakukan. Salah satunya adalah yang 

dilakukan oleh Gunadi (2010), hanya saja penelitian tersebut fokus pada pengaruh 

dari faktor sosial dan ekonomi terhadap economic loss serta  jumlah korban dari 

bencana yang terjadi. Secara umum hal tersebut tentu masih belum secara 

langsung  menyinggung dampaknya pada pertumbuhan ekonomi namun demikian 

penelitian tersebut cukup memberikan gambaran secara langsung bagaimana 

bencana mempengaruhi faktor-faktor ekonomi yakni sumber daya manusia dan 

modal fisik (material). 

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka melalui pendekatan credit 

channel penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh antara bencana alam 

dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemilihan pendekatan dari credit channel 

sendiri dikarenakan proses rekonstruksi pasca terjadinya bencana tidak bisa 

dilepaskan dari sektor kredit. Hal ini dikarenakan untuk menstabilkan konsumsi 

dan produksi diperlukan bantuan khususnya sektor kredit. Selanjutnya, hasil dari 

penelitian ini bisa berimplikasi pada kebijakan terkait bagaimana langkah 

pemerintah mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

solid dalam menghadapi bencana di indonesia.  
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1.2 Rumusan masalah  

Berdasar latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apakah terdapat pengaruh bencana terhadap pertumbuhan ekonomi di 

provinsi Indonesia melalui pendekatan credit channel? 

1.3 Tujuan 

Menganalisis apakah terdapat pengaruh bencana terhadap pertumbuhan ekonomi 

di provinsi Indonesia melalui pendekatan credit channel 

1.4  Manfaat 

1. Manfaat Akademisi: 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadiinspirasi bagi penelitian-

penelitian bencana alam selanjutnya. 

2. Manfaat Kebijakan 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait bencana alam dan 

keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan 

pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan ekonomi yang lebih baik.  

1.5 Sistematika Skripsi 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bagian 

dimana pembahasannya saling terkait, yakni: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan 

yang akan dibahas. Pada bab ini juga dikemukakan penelitian sebelumnya yang 

memiliki kesamaan maupun keterkaitan dengan penelitian ini, serta hipotesis dan 

metode analisis 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Memuat pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, serta prosedur pengumpulan data dan 

teknik analisis 

BAB 4  : PEMBAHASAN 

Bab ini adalah inti dari penulisan skripsi ini, dimana menguraikan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan penjelasan hasil penelitian berupa: gambaran umum dari 

veriabel-variabel yang diteliti, analisis model dan pembuktian hipotesis serta 

pembahasan masalah dengan menggunakan hasil perhitungan yang diperoleh 

berdasarkan model analisis 

BAB 5  : SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dan  saran yang dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Daftar Pustaka 
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