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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap sosial, ekonomi dan lainnya 

dari suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 

kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan 

melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi 

dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (United Nations International 

Strategy for Disaster Reduction - UN ISDR, 2004).  

Menurut Depkes RI (2001) dalam Effendi (2009), bencana adalah peristiwa 

atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian 

kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang 

bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.Sedangkan 

menurut undang undang bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam  dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki julukan Market of Disaster dikarenakan seringnya mengalami bencana, 

baik bencana alam (natural disaster) maupun bencana karena ulah manusia (man 

made disaster). Kejadian bencana biasanya diikuti dengan timbulnya korban 

manusia maupun kerugian harta benda. Adanya korban manusia dapat 

menimbulkan kerawanan status kesehatan  pada masyarakat yang terkena bencana 

dan masyarakat yang berada di sekitar bencana. Bencana mengakibatkan berbagai 
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dampak pada kehidupan manusia, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial, 

fisik, maupun psikologi. Pada aspek kesehatan bencana menyebabkan rusaknya 

fasilitas dan gangguan dalam layanan kesehatan masyarakat,sehingga tidak dapat 

digunakan untuk menangani kondisi darurat.  

Negara Indonesia berada pada “Ring of fire” yang merupakan pertemuan 

antara 3 lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan pasifik. Hal ini lah yang 

mengakibatkan seringnya terjadi gempa bumi di Indonesia. Selain itu lempeng 

Indo - Australia dan lempeng pasifik merupakan lempeng samudera yang bersifat 

lentur, sedangkan lempeng Eurasia berjenis lempeng dunia yang bersifat rigid dan 

kaku. Pertemuan lempeng tektonik tersebut menyebabkan terjadinya patahan aktif 

didasar lautan dan didaratan. Aktifitas zona tumbukan dan patahan tersebut 

berpotensi memicu terjadinya gempa bumi (Pribadi, 2008).  

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam terbesar dan sering terjadi 

didunia disamping letusan gunung berapi dan banjir. Besar guncangan gempa 

bumi beragam mulai dari yang sangat kecil sehingga sulit dirasakan sampai 

gempa bumi yang sangat dahsyat yang mampu menimbulkan kerusakan bangunan 

dan korban jiwa. Gempa merupakan kejadian alam yang belum dapat 

diperhitungkan dan dperkirakan secara akurat baik kapan dan dimana terjadinya 

serta magnitudanya (Irsyam, 2010). Gempa bumi menjadi bencana dengan banyak 

kerugian di Indonesia selama 10 tahun terakhir (Resilience Development 

Initiative, 2014).   

Kalalog United States Geological Survey (USGS) mencatat empat kejadian 

gempa bumi besar di Indonesia yaitu gempa bumi Banda (8,5 Mw) tahun 1983, 

gempa bumi Sumatera-Andaman Islands (9,1 Mw) tahun 2004, gempa bumi 
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Sumatera Utara/Nias (8,6 Mw) tahun 2005, dan gempa bumi Pantai Barat 

Sumatera (8,6 Mw) tahun 2012 (USGS, 2012). Data ini menunjukan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang memiliki intensitas kegempaan yang tinggi.  

Berdasarkan data statistik frekuensi gempa bumi mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun. Di tahun 2018, BMKG mencatat kenaikan frekuensi 50% dari 

tahun 2017. 23 diantaranya menyebabkan korban jiwa, 23 kali gempa merusak 

naik 15% dari tahun 2017 (20 kali). Berikut merupakan grafik frekuensi gempa 

tahun 2008 – 2018.  

 

Gambar 1.1 Frekuensi Gempa Bumi di Indonesia dari tahun 2008 – 2018 Menurut 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

Berdasarkan Gambar 1.1 didapatkan bahwa dari tahun 2008 – 2010 

mengalami peningkatan dari 4000 kejadian gempa menjadi 5000 kejadian gempa 

pada tahun 2010. Sempat turun pada tahun 2011 namun terjadi kenaikan yang 

dignifikan pada tahun 2012 dengan angka kejadian sebanyak 7000. Pada tahun 

2013 turun menjadi 4234 kejadian gempa terus mengalami kenaikan sampai tahun 

2018 hingga mencapai 11.577 kejadian gempa. Selama periode 2008 - 2018 
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gempa dengan kekuatan besar juga menimbulkan korban jiwa serta kerusakan. 

Pada tahun 2018 gempa bumi merusak dan tsunami yang terjadi di Lombok, Palu, 

dan Selat Sunda mengakibatkan 244.855 bangunan rusak, 3.045 meninggal dunia, 

19.778 Luka-luka, 687 korban hilang, dan 244.855 mengungsi (BMKG, 2018).  

Surabaya merupakan pusat perekonomian di wilayah Jawa Timur dan kota 

terbesar nomer 2 di Indonesia. Menurut InaRisk (2018) Kota Surabaya memiliki 

total populasi sebanyak 2.848.389 jiwa dengan risiko 97% jiwa terpapar jika 

terjadi gempa bumi. Selain itu menurut Badan Perpustakaan Arsip dan Daerah 

Kota Surabaya (2015) sebagian besar tanah di kota Surabaya merupakan tanah 

endapan (tanah lunak). Kondisi geologi dan kondisi tanah diwilayah Surabaya 

dapat mempengaruhi kerusakan struktur jika terjadi gempa. Batuan sedimen yang 

lunak diketahui memperkuat gerakan tanah selama gempa, oleh karena itu rata-

rata kerusakan yang diakibatkan pada lapisan yang lunak lebih parah daripada 

lapisan yang keras (Tuladhar, 2012). Kota modern yang dibangun diatas sedimen 

lunak akan mudah mengalami kerusakan akibat amplifikasi gelombang gempa. 

Selain itu banyak masyarakat wilayah Surabaya yang belum mengerti tentang 

kesiapsiagaan bila terjadi gempa (BPBD, 2018).  

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih lanjut perlu adanya kesiapsiagaan 

bencana. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan merupakan elemen 

penting dan berperan besar dari kegiatan pengendalian resiko bencana. Hal ini 

dapat mengurangi resiko dan mengurangi kerusakan yang diakibatkan bencana. 

Salah satu bentuk kesiapsiagaan bencana paling penting adalah kesiapsiagaan 

sumber daya manusia. kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber 
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daya manusia akan selalu mempunyai kemampuan dalam melakukan upaya 

penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.  

Dalam mekanisme penanggulangan bencana, kesiapsiagaan sumber daya 

manusia merupakan salah satu upaya peningkatan produktivitas sumber daya 

manusia yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Hal ini berhubungan dengan 

keterampilan dan kemampuan diri. Untuk meningkatkan kualitas non fisik 

seseorang diperlukan upaya pendidikan dan pelatihan (Sedarmayanti, 2009). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Unsyiah (2012) terhadap perilaku 

masyarakat dalam melakukan evakuasi saat menerima peringatan dini tsunami di 

Banda Aceh, diketahui 75% masyarakat mengungsi menggunakan kendaraan 

bermotor dan sebanyak 78% pengungsi terjebak dalam kemacetan sekitar 20 

menit. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, pendidikan dan 

pelatihan yang dimiliki masyarakat. Menurut Pribadi (2009) beberapa faktor 

penyebab utama timbulnya banyak korban akibat gempa bumi adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang bencana dan kurangnya kesiapan sumber daya 

manusia yang terlatih dalam menanggulangi bencana.  

Menurut data dari DEPKES (2009) memaparkan bahwa hanya 66,7 % dari 

seluruh dinas kesehatan yang ada memiliki informasi kesiapsiagaan yang 

diperbaharui dan 30,3% belum memiliki tim kesehatan yang dapat dimobilisasi 

bila terjadi bencana. Selanjutnya hanya ada 48,5% dari seluruh dinas kesehatan 

provinsi yang memiliki pedoman atau prosedur tetap penanggulangan krisis 

kesehatan akibat bencana serta masih ada 21,2% dari seluruh dinas kesehatan 

provinsi yang belum pernah melakukan kegiatan evaluasi penanggulangan 

bencana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Istiqomah (2015) 
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mengatakan bahwa presentasi kesiapsiagaan Puskesmas Suboh Kabupaten 

Situbondo dalam menghadapi bencana secara umum sebesar 34% atau termasuk 

dalam kategori rendah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rucky (2010) 

juga menyatakan bahwa 31,9% sumber daya manusia kesehatan di Provinsi DKI 

Jakarta tidak siap dalam menghadapi bencana banjir. 

Setiap sektor harus dipersiapkan terkait dengan kesiapsiagaan gempa bumi. 

Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam upaya penanggulangan masalah 

kesehatan di daerah bencana adalah sumber daya manusia yang belum siap siaga 

untuk difungsikan dalam menanggulangi masalah akibat bencana. Hal ini 

dibuktikan dengan masih ada kesan dimasyarakat tentang keterlambatan petugas 

dalam merespon setiap kejadian bencana. Menurut LIPI-UNESCO (2006) 

parameter pertama faktor kritis kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam 

adalah pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana. Pengetahuan dan sikap ini 

akan mempengaruhi intensi individu dalam melakukan upaya penanggulangan 

kesiapsiagaan terhadap bencana.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis intensi kesiapsiaagaan sumber daya manusia RSUD 

dr. Mohammad Soewandhie Surabaya dalam menghadapi bencana gempa bumi. 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana analisis intensi kesiapsiagaan sumber daya manusia RSUD dr. 

Mohammad Soewandhie Surabaya dalam menghadapi bencana gempa 

bumi ? 
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2. Apakah sikap berpengaruh terhadap intensi kesiapsiagaan sumber daya 

manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya dalam menghadapi 

bencana gempa bumi ?  

3. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap intensi kesiapsiagaan 

sumber daya manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya dalam 

menghadapi bencana gempa bumi ?  

4. Apakah kontrol perilaku dirasakan berpengaruh terhadap intensi 

kesiapsiagaan sumber daya manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie 

Surabaya dalam menghadapi bencana gempa bumi ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui intensi kesiapsiagaan sumber daya manusia RSUD dr. 

Mohammad Soewandhie Surabaya dalam menghadapi bencana gempa 

bumi?    

2. Menganalisis karateristik sumber daya manusia dari pengalaman  dan 

pelatihan dalam menghadapi bancana gempa bumi 

3. Mengertahui pengaruh sikap terhadap intensi kesiapsiaagaan sumber daya 

manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya dalam menghadapi 

bencana gempa bumi   

4. Mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap intensi kesiapsiagaan 

sumber daya manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya dalam 

menghadapi bencana gempa bumi   

5. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku dirasakan terhadap intensi 

kesiapsiagaan sumber daya manusia RSUD dr. Mohammad Soewandhie 

Surabaya dalam menghadapi bencana gempa bumi    
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6. Mengetahui peran kesiapsiagaan sumber daya manusia dalam menghadapi 

bencana gempa bumi di RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya  

1.4 MANFAAT  

1. Menjadi bahan rujukan bagi sumber daya manusia yang bertugas di rumah 

sakit untuk menambah wawasan dalam meningkatkan kesiapsiagaan 

menghadapi bencana gempa bumi  

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk 

meningkatkan peran aktif tenaga kesehatan dalam perencanaan 

penanggulangan bencana gempa bumi dan kesiapsiagaan menghadapi 

bencana gempa bumi  

3. Menjadi tambahan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan analisis 

kesiapsiagaan sumberdaya manusia kesehatan dalam menghadapi bencana 

gempa bumi .  

 




