
 1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap berbagai 

bencana (BNPB, 2013). Berbagai hasil penelitian mengenai risiko bencana telah 

membuktikan pernyataan tersebut. Negara Indonesia termasuk negara yang 

berisiko ekstrim peringkat dua kedua setelah Negara Bangladesh. Penyebab risiko 

bencana tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada pada 

jalur (ring of fire), yakni kawasan Pasifik yang termasuk zona paling aktif dengan 

deretan gunung berapi aktif di dunia. Menurut Phaup dan Kirschner (2010) 

bencana diakibatkan oleh faktor alamiah dan factor-faktor lain, dimana bencana 

tersebut merupakan elemen berulang dari kehidupan. Antisipasi dan persiapan diri 

dari pemerintah terhadap guncangan secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian 

pada pendapatan dan kekayaan. Interaksi antara respon publik dan swasta untuk 

segala ancaman bencana dapat memengaruhi keputusan akuntansi/anggaran 

publik yang berimplikasi pada kebijakan nasional. 

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Negara Indonesia 

berpotensi memiliki bencana yang sangat tinggi dan sangat beragam dari segala 

aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut dikarenakan adanya keanekaragaman 

penduduk dan budaya yang mengakibatkan risiko terjadinya bencana alam seperti 

bencana terhadap ulah manusia dan kedaruratan kompleks. Meskipun Indonesia 

kaya akan sumber daya alamnya (SDA), secara umum risiko bencana alam 

meliputi 3 faktor, yang pertama faktor geologi seperti tsunami, letusan gunung 
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api, dan gempa bumi. Kedua, bencana akibat hidrometeorologi seperti banjir 

bandang, kekeringan, tanah longsor, dan angin topan. Ketiga, bencana akibat 

faktor biologi seperti wabah penyakit, hama tanaman, kebakaran alam, kegagalan 

teknologi, radiasi nuklir, pencemaran bahan-bahan kimia dan kecelakaan 

transportasi. Bencana yang diakibatkan oleh manusia berhubungan dengan konflik 

antar manusia seperti alasan ideologi, politik, perebutan sumber daya yang 

terbatas, dan lain-lain. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan bagian 

kombinasi dari suatu situasi yang bencananya terjadi pada daerah yang terkena 

konflik. Salah satu contoh bencana alam yang terjadi adalah bencana gempa bumi 

pada zona subduksi lempeng yang terletak di sepanjang pesisir barat Aceh hingga 

Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar di India bermagnitudo 9.0 telah 

menjadi pemicu terbentuknya gelombang tsunami hingga menimbulkan banyak 

korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang sangat besar (Bappenas, 2005).  

Dilaporkan lagi bahwa korban jiwa yang meninggal akibat bencana tsunami 

tersebut ada 275.950 orang, dengan estimasi total kerugian material mencapai 4,5 

milyar dolar AS. Kerusakan terparah yang terjadi terletak di wilayah ibu kota 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Kota Banda Aceh yang memiliki 

jumlah penduduk sekitar 230.774 jiwa (BPS, 2004).  Kota tersebut memiliki 

hamparan medan yang datar, sehingga korban jiwa yang disebabkan pada bencana 

tersebut menunjukkan jumlah yang paling besar sekitar 30.000 jiwa dibandingkan 

dengan daerah kota/kabupaten lain di wilayah Kota Aceh, Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam (Bakornas, 2005). 

Bencana menyebabkan berbagai kerugian yang dapat berimbas pada 

keseimbangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, implementasi rencana 
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pemulihan bencana atau DRP secara efektif diharapkan dapat meminimalkan 

risiko terkait bencana yang mengancam. Dengan adanya kesadaran terhadap 

bencana, maka ancaman kerugian yang dapat timbul tanpa diduga dapat 

diminimalisir oleh seluruh organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi 

sektor publik. Berbagai organisasi meningkatkan kekebalan diri terhadap bencana 

serta berlomba-lomba untuk melindungi aset yang dimiliki agar dapat 

meminimalisir kerugian bila bencana itu terjadi. Penelitian mengenai DRP belum 

banyak dilaksanakan khususnya di Negara Indonesia, maka model penelitian ini 

berusaha untuk menguji dan memberikan validasi model penelitian pada objek 

yang masih jarang diteliti yaitu pada lembaga pendidikan. BCP tidak hanya 

penting untuk organisasi akan tetapi sama pentingnya bagi lembaga pendidikan 

yang memfasilitasi kegiatan penelitian. Perguruan tinggi/universitas wajib 

melindungi dan menyediakan mahasiswa, dosen, staff, dan pengunjung dalam hal 

gangguan utama operasi (Maheshwari, Rahul, Gaurav & Singh, 2010).  

Berdasarkan pernyataan Dushie (2014) bahwa persepsi biaya yang tinggi, 

keterbatasan pegawai, informasi yang tidak memadai, sikap apatis serta prioritas 

manajemen diduga sebagai alasan penyebab organisasi belum dapat mewujudkan 

DRP yang efektif. Sedangkan penerapan DRP yang efektif memiliki hubungan 

dengan rencana kesinambungan bisnis atau BCP secara signifikan. Penelitian ini 

didukung oleh teori (knowledge management theory) yang memberikan kerangka 

relevan terhadap BCP dan praktik (emergency management planning) (Adkins, 

Thornton & Blake, 2009). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, rumusan 

masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengaruh persepsi biaya yang tinggi, keterbatasan pegawai, 

keterbatasan informasi, prioritas manajemen, dan sikap apatis terhadap 

efektivitas disaster recovery planning? 

2.  Apakah pengaruh rencana pemulihan bencana atau DRP terhadap 

business continuity planning (BCP)? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi biaya yang tinggi, keterbatasan 

pegawai, keterbatasan informasi, prioritas manajemen, dan sikap apatis 

terhadap efektivitas DRP atau rencana pemulihan bencana. 

2. Untuk mengetahui pengaruh DRP atau Disaster Recovery Planning 

terhadap BCP atau Business Continuity Planning. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian dikatakan bermanfaat apabila hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan untuk perbaikan dalam proses perkembangan penelitian selanjutnya. 

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat-manfaat antara lain: 
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1. Memberikan rekomendasi bagi perguruan tinggi untuk dapat 

meningkatkan kewaspadaannya terhadap risiko yang dihadapi terkait 

dengan bencana baik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non-

alam maupun bencana sosial.  

2. Memberikan masukan bagi penyelenggara pendidikan tinggi agar dapat 

melindungi aset dan meningkatkan keamanan untuk keberlanjutan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dapat dibagi menjadi lima 

bab yang gunanya untuk mempermudah dan memahami penelitian. Secara garis 

besar, isi penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang penelitian, masalah yang diteliti, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II berisi mengenai teori dan penjelasan dari penelitian 

sebelumnya yang relevan untuk digunakan sebagai dasar 

pengembangan model penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang diuji dalam penelitian, teknik pengumpulan 

data yang diperlukan, serta metode analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, uji validitas 

dan realibilitas, uji outlier dan normalitas, dan regresi linear variabel 

moderating. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

skripsi  dan keterbatasan dalam penelitian ini serta rekomendasi yang 

dapat diberikan untuk menunjang penelitian yang akan datang. 
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