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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Wilayah Indonesia terletak pada lintasan gugusan gunung berapi dan dua samudra 

besar yang membuat Indonesia dikatakan daerah rawan bencana alam salah satunya gempa 

bumi. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia terletak pada empat lempengan yaitu 

lempengan Eurasia, lempengan Pasifik, lempengan Filipina dan lempengan Australia (Pribadi 

dalam Maharani,2020)1. 

Gempa bumi terjadi akibat adanya pertemuan antara lempengan yang satu dengan 

yang lain sehingga menyebabkan adanya getaran yang terjadi di dalam bumi dan dirasakan 

dipermukaan bumi (Krishna dalam Maharani,2020)2. Bencana gempa bumi dapat 

menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh korban. Bukan hanya kerugian secara 

materi tetapi juga dapat menyebabkan dampak terhadap fisik, psikologis dan sosial dari 

korban yang mengalami bencana (Sasmita,2019)3. 

Dampak psikologis yang dapat dirasakan korban seperti kecemasan, trauma dan 

stress. Berdasarkan hasil penelitian 15-20% populasi korban bencana alam akan mengalami 

gangguan mental ringan sampai sedang yang dapat menyebabkan PTSD atau post traumatik 

stress disorder dan 3-4% korban bencana alam akan mengalami depresi berat maupun 

kecemasan yang tinggi (Safitri,2021)4. Akibat dari dampak psikologis ini individu merasa 

tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya bencana. Berdasarkan 

dampak yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi, perlu adanya upaya yang dilakukan 

dalam menanggulangi bencana baik saat terjadi maupun setelah terjadinya bencana. Upaya 

yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa 

agar dapat memperkecil dampak akibat bencana diperlukan kemampuan resiliensi (Taufiq 

dkk,2014)5. 

Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi dan mempertahankan 

kesehatan jiwa akibat dampak yang terjadi setelah bencana. Resiliensi yang terbentuk di 

dalam masyakat atau individu yang menjadi korban bencana alam sangat berpengaruh 

terhadap tingkat trauma yang akan dialami korban pasca bencana dan daya lenting pada 

kondisi-kondisi kritis lainnya di masa mendatang (Niman & Sari, 2021)6. 

Hal ini mengingatkan kita pada kejadian gempa bumi yang terjadi di Desa Kairatu, 
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Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku 2 tahun lalu yang 

masih terjadi sampai sekarang. Berdasarkan informasi BMKG Maluku kejadian gempa bumi 

pertama kali terjadi di Desa Kairatu dengan kekuatan 2,9 magnitudo dan getarannya 

terasa sampai ke pulau Ambon, namun tidak ada korban jiwa serta kerugian yang cukup 

parah (www.liputan6.com)7  

Penelitian ini menjawab pertanyaan apakah terdapat hubungan antara kejadian PTSD 

dengan resiliensi yang terbentuk di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

kejadian PTSD, resiliensi yang terbentuk dan hubungan antara kejadian PTSD dengan 

resiliensi terhadap bencana gempa bumi pada masyarakat di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, 

Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. 
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