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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PERUBAHAN KONDISI 

EKONOMI AKIBAT BENCANA BANJIR 
 

2.1 Pengertian, Jenis, dan Faktor Penyebab Bencana 

2.1.1 Pengertian Bencana 

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti, baik secara normatif maupun 

pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.  

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau 

keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, 

kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta 

menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.  

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi 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 definisi 

bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan 

kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat 

kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari 

luar masyarakat atau wilayah yang terkena.  

Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto 

(2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan 

kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan 

lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia 
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guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) 

dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa 

terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya 

merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, 

komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat 

luas.  

Menurut Coburn, A. W. dkk. 1994 dalam UNDP mengemukakan bahwa 

bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang member meningkatkan 

jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-

pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas 

norma. Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001: 35) Mengemukakan bahwa: Bencana 

adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan 

kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat.  

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa 

pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau peristiwa 

yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosial yang 

sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. 

 

2.1.2 Jenis dan Faktor Penyebab Bencana 

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.  

A. Jenis-jenis Bencana  

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana, yaitu:  
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a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;  

b) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah 

penyakit. 

c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok 

atau antar komunitas masyarakat.  

d) Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh 

kesalahan desain, pengoprasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam 

penggunaan teknologi dan atau insdustriyang menyebabkan pencemaran, kerusakan 

bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya. 

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana  

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu:  

1) Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan 

manusia. 

2) Faktor non-alam (nonnatural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga 

bukan akibat perbuatan manusia, dan  

3) Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, 

misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.  

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya 

interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman bencana 

menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah “Suatu kejadian atau peristiwa 

yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana 

adalah “Kondisi atau karateristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya 

dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan menanggapi dampak bahaya tertentu” (MPBI, 2004:5). 



30 

 

 

 

2.2 Bencana Banjir 

2.2.1 Pengertian Bencana Banjir 

Menurut Undang – Undang No. 24 tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam 

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air 

yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian 

fisik, sosial, dan ekonomi (Rahayu, dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang 

terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah 

sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak 

merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP, 2007). 

Menurut Schwab, dkk (1981) banjir adalah luapan atau genangan dari sungai 

atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju 

yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan 

pada dataran banjir. Menurut Hewlett (1982) banjir adalah aliran atau genangan air 

yang menimbulkan kerugian ekonomi bahkan menyebabkan kehilangan jiwa. Dalam 

istilah teknis banjir adalah aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas 

tamping sungai, dan dengan demikian, aliran air sungai tersebut akan melewati tebing 

sungai dan menggenangi daerah di sekitarnya. 

 

2.2.2 Faktor Penyebab Bencana Banjir 

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya 

interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman bencana 
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menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu kejadian atau peristiwa 

yang menimbulkan bencana. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah 

kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan 

teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, 

dan menanggapi dampak bahaya tertentu. (MPBI, 2004). 

Dibyosaputro (1984) mengatakan penyebab banjir dan lamanya genangan 

bukan hanya disebabkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi muka air laut 

khususnya dataran alluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerah rawa, rawa 

belakang, dataran banjir, pertemuan sungai dengan dataran alluvial merupakan daerah 

yang rentan banjir. 

Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. 

Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta 

sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu 

menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya-tampung sistem 

pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama akan tetapi berubah akibat sedimentasi, 

penyempitan sungai akibat fenomena dan ulah-manusia, tersumbat sampah serta 

hambatan lainnya”. 

Penggundulan hutan didaerah tangkapan air hujan (catchmen area) juga 

menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam 

sistem aliran menjadi tinggi, melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu 

terjadinya sedimentasi sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu 

berkurangnya daerah resapan air juga merupakan konstribusi terhadap meningkatnya 

debit banjir. Pada daerah pemukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga 

tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan 

yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk 

ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan 

banjir (Nurjanah dkk, 2012). 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa banjir terjadi 

dikarenakan tinggi hujan yang mengakibatkan terjadinya genangan air yang tidak 
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sesuai dengan daya-tampung sistem drainase yang ada. Akibatnya, sistem pengaliran 

air tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap dikarenakan 

adanya penyempitan sungai akibat ulah-manusia dan juga dikarenakan drainase yang 

tersumbat oleh sampah. Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai proses alamiah 

atau fenomena alam, yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab, yaitu: 

a. Faktor Alam 

Faktor kondisi alam penyebab banjir adalah kondisi alam (misalnya letak 

geografis wilayah), kondisi topografi, geometri sungai (misalnya penyempitan ruas 

sungai, sedimentasi dan adanya ambang atau pembendungan pada ruas sungai. 

Peristiwa alam yang menjadi penyebab banjir (Promise Indonesia) adalah: 

1. Curah hujan yang tinggi dan lamanya hujan 

2. Air laut pasang yang mengakibatkan pembendungan dimuara sungai 

3. Air/arus balik (back water) dari sungai utama 

4. Penurunan muka tanah (land subsidance) 

5. Pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi dan aliran lahar dingin. 

 

b. Faktor Manusia ( Perilaku Manusia) 

Aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksplotasi alam yang 

mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak lainnya (Promise 

Indonesia), yaitu: 

1. Pembudidayaan didaerah dataran banjir 

2. Peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai 

3. Belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir 

4. Pemukiman dibantaran sungai 

5. Sistem drainase yang tidak memadai 

6. Terbatasnya tindakan mitigasi banjir 

7. Kurangnya kesadaran masyarakat disepanjang alur sungai 

8. Penggundulan hutan didaerah hulu 

9. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir 

10. Elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir. 
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2.2.3 Kategori Bencana Banjir 

Kodoatie dan Sugiyanto (2002) menyebutkan bahwa banjir terdiri atas dua 

peristiwa, pertama banjir didaerah yang tidak biasa terkena banjir dan kedua banjir 

yang terjadi karena terjadi karena limpasan air dari sungai karena debitmya yang besar 

sehingga tidak mampu dialirkan oleh alur sungai. Berdasarkan sumber aliran 

permukaannya bencana banjir dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut. 

1. Banjir bandang yaitu banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan didaerah 

hulu sungai. 

2. Banjir lokal yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang melebihi 

kapasitas pembuangan disuatu wilayah. 

Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir, banjir dibagi menjadi 2 yaitu sebagai 

berikut. 

1. Regular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh hujan. 

2. Irregular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti tsunami, 

gelombang pasang, dan hancurnya bendungan. 

Berdasarkan faktor penyebab bencana banjir, dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Banjir Akibat Sungai 

Terjadi karena luapan air sungai dimana kapasitas penyimpanan air disungai ini 

terlampaui akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari dengan intensitas 

rendah (hujan siklonik atau frontal). Jenis banjir ini termasuk yang paling sering terjadi 

di Indonesia. 

2. Banjir Bandang (flash flood) 

Banjir bandang disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan intensitas yang 

tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang curam dibagian hulu 

sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan memiliki daya rusak yang besar, 

dan akan lebih berbahaya bila disertai dengan longsoran, yang dapat mempertinggi 

daya rusak terhadap daerah yang dilaluinya. 

  



34 

 

 

 

3. Banjir Pantai 

Banjir pantai disebabkan oleh air pasang laut akibat angin laut yang bertiup ke 

arah darat dengan kencang sehingga menimbulkan gelombang laut yang menyapu ke 

arah daratan sehingga terjadi banjir di wilayah pantai. 

4. Banjir Lokal 

Banjir lokal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi disuatu wilayah, 

genangan yang terjadi disebabkan karena aliran air permukaan tidak cepat diserap atau 

saluran pembuangan yang ada kurang dapat menampung aliran air hujan yang ada. 

Banjir lokal ini bisa terjadi diwilayah perkotaan karena berkurangnya lahan kosong 

yang dapat berfungsi sebagai daerah penyerap air hujan. Lahan kosong tersebut 

umumnya sudah berubah menjadi rumah, gedung, jalan, tempat parkir, dan lain 

sebagainya (Promise Indonesia). 

 

2.2.4 Dampak Bencana Banjir 

Menurut Nurjanah, dkk (2012) dampak bencana adalah akibat yang timbul dari 

kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, 

kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, 

gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil-hasil pembangunan, dan 

dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Besar-kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (hazard), 

kerentanan (vulnerability), dan kapasitas/kemampuan (capacity) untuk menanggulangi 

bencana. Semakin besar ancaman akibat bencana, maka akan semakin besar peluang 

dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan 

terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang dituimbulkan bencana. 

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin 

besar peluang dampak yang akan timbul akibat bencana. UNDRO, 1992 (Nurjanah 

dkk, 2012) mengemukakan, bencana secara serius dapat menganggu inisiatif-inisiatif 

pembangunan dalam beberapa cara, termasuk hilangnya sumber-sumber daya, 
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gangguan terhadap program - program, perubahan pada iklim investasi, perubahan 

pada sektor non-formal, dan destabilisasi politik. 

A. Hilangnya sumber-sumber daya 

Sumber-sumber daya pembangunan hilang ketika suatu bencana menghapus 

produk-produk investasi, hal itu juga memperpendek umur pembangunan investasi. 

Bencana memperubahani pembangunan melalui: 

1. Perubahan pada investasi dan cadangan modal, 

2. Kerugian produksi dan penyediaan pelayanan, 

3. Perubahan-perubahan skunder, 

4. Kerugian-kerugian secara tidak langsung 

5. Hilangnya pertumbuhan ekonomi 

6. Pergeseran dalam sumberdaya manusia yang terampil, dan lain-lain. 

B. Gangguan terhadap program 

Bencana dapat menganggu program-program yang sedang berlangsung dan 

membelokkan sumber daya dari penggunaan-penggunaan yang direncanakan 

sebelumnya. 

C. Perubahan pada iklim investasi 

Bencana, khususnya pada saat hal itu telah terjadi secara berulang-ulang dalam 

suatu periode yang pendek, memiliki perubahan negatif pada insentif untuk investasi 

lebih lanjur. Para investor membutuhkan iklim yang stabil dan kepastian untuk 

mendorong menginvestasikan uangnya. Bencana lebih lanjut menutupi gambar 

investasi ketika bencana tersebut menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan oleh karena 

itu memberi tekanan pada tuntutan pasar, dan mengakibatkan stagnasi yang membatasi 

pertumbuhan secara keseluruhan. 

D. Perubahan pada sektor non-formal 

Bencana mempuyai perubahan-perubahan negatif yang khusus pada sektor 

non- formal dimana perkiraan biaya-biaya dari bencana sering kali dianggap rendah. 

Bencana menekan ekonomi non-formal melalui biaya-biaya langsung dari hilangnya 

peralatan dan perumahan (yang sering juga berfungsi tempat-tempat bisnis). Biaya- 

biaya tidak langsung dari bencana termasuk hilangnya pekerjaan, dan hilangnya 
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pendapatan. Adakalanya pemasukan barang-barang bantuan pemulihan menciptakan 

disinsetif kepada produsen. 

E. Destabilisasi Politik 

Tekanan pada suatu negara disebabkan oleh bencana menyebabkan 

destabilitas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Menurut Dede 

Kuswanda (Nurjanah dkk 2012), akibat bencana dalam suatu komunitas dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

1. Bagi manusia, berupa meninggal dunia, hilang, cedera atau luka, sakit, cacat, trauma 

dan gangguan sosial psikologis lainnya, pengungsian, bercerai- berai (berpisahnya 

anggota keluarga), dan kehilangan pekerjaan; 

2. Kerusakkan lingkungan, berupa kerusakan pada tanah, udara, dan air; 

3. Kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti: perkantoran, sekolah, tempat 

ibadah, pasar, jalan, jembatan, sarana penerangan, sarana komunikasi, sarana air 

bersih, dan lain-lain 

4. Terganggunya pelayanan umum, seperti: pelayanan pendidikan, kesehatan, 

pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya; 

5. Kerusakan dan/atau kehilangan harta benda, seperti rumah, perabotan rumah tangga, 

surat-surat berharga, dan sebagainya (Nurjanah dkk, 2012) 

Sedangkan menurut Siwange Dharma Negara dan Pakasa Bary, dalam majalah 

Masyarakat Indonesia, yang mengupas tentang bencana alam: Dampak dan 

penanganan sosial ekonomi, dampak bencana menurut Benson and Clay, 2000 – 2004 

(Nurjanah dkk, 2012), dibagi menjadi tiga bagian, yakni: 

1. Dampak Langsung (direct impact), meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset 

ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, 

infrastruktur, lahan pertanian dan lain-lain, yang dalam istilah ekonomi disebut 

stock value. 

2. Dampak tidak langsung (indirect impat) meliputi berhentinya proses produksi, 

hilangnya output dan sumber penerimaan, yang dalam istilah ekonomi disebut flow 

value. 

3. Dampak sekunder (secondary impact) atau dampak lanjutan.  
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Dalam beberapa aspek akan mengalami dampak negatif akibat dari terjadinya 

bencana banjir. 

1. Aspek Penduduk 

Penduduk adalah salah satu aspek terdampak negatif dari terjadinya bencana banjir 

yaitu adanya korban jiwa. 

2. Aspek Ekonomi 

Dalam aspek ekonomi yaitu terganggunya roda perekonomian, hilangnya pekerjaan 

masyarakat, dan tidak berjalannya kegiatan jual beli dipasar. 

3. Aspek Sarana dan Prasarana 

Dampak negatif dari terjadinya bencana banjir terhadap sarana dan prasarana adalah 

terjadinya kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan sehari – 

hari. 

4. Aspek Lingkungan 

Terjadinya bencana banjir dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sehingga perlu 

adanya pemulihan yang intens terhadap lingkungan. (Mistra, 2007). 

 

  

2.3 Pengaruh Bencana Banjir Terhadap Perekonomian 

Akibat bencana banjir terjadi perubahan yang sangat banyak terhadap segi 

sosial ekonomi masyarakat. Rusaknya rumah berserta ekologinya sangat mudah 

terlihat pada saat banjir berlangsung. Belum lagi, rusaknya sarana dan prasarana 

umum, memutus jalur transportasi, mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa 

memadamkan listrik, mencemari lingkungan, mendatangkan masalah kesehatan, 

menggangu perekonomian dan dampak lain sosial yang dirugikan akibat bencana 

banjir. Dampak-dampak ini harus dilihat secara holistis untuk melakukan antisipasi 

terhadap bencana yang terjadi, termasuk bencana banjir tentunya. Dampak tersebut 

tentunya memperubahani kondisi sosial ekonomi dan ekologi sekitarnya dari jaringan 

infrastruktur, sektor perikanan, peternakan dan pertanian (Setyowati, 2010). 
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A. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi merupakan suatu kedudukan secara rasional dan menetapkan 

seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula 

dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. 

(Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, 2001). Kondisi ekonomi merupakan salah 

satu aspek yang berpengaruh terhadap aspek lainnya. Kondisi ekonomi dapat 

memberikan gambaran terkait tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi perubahan kondisi ekonomi masyarakat adalah bencana. Akibat 

bencana banjir yang terjadi berdampak terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi, 

sarana prasarana.  

Penggolongan masyarakat berdasarkan keadaan ekonomi dapat ditinjau dari 

beberapa variabel diantaranya yaitu: 

1. Pendapatan.  

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa 

barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar 

sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto, 2000).  

2. Pekerjaan. 

Pekerjaan merupakan suatu aktifitas atau satu rangkaian keterampilan dan 

kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu guna 

mencari nafkah (Wiltshire, 2016) 

 

B. Akibat Banjir Terhadap Kondisi Ekonomi 

Banjir yang menerjang suatu kawasan dapat merusak dan menghanyutkan 

rumah sehingga menimbulkan korban luka-luka maupun meninggal. Banjir juga dapat 

melumpuhkan armada angkutan umum (bus mikro, truk) atau membuat rute menjadi 

lebih jauh untuk bisa mencapai tujuan karena menghindari titik genangan. Banjir 

mengganggu kelancaran angkutan kereta api dan penerbangan. Kodoatie dan Syarief 

(2006) memberikan beberapa contoh dampak atau kerugian banjir antara lain hilangnya 

nyawa atau terluka, hilangnya harta benda, kerusakan permukiman, kerusakan wilayah 

perdagangan, kerusakan wilayah industri, kerusakan areal pertanian, kerusakan sistem 
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drainase dan irigasi, kerusakan jalan, rel kereta api, jembatan, dan bandara, serta 

kerusakan sistem telekomunikasi. Banjir mengganggu kelancaran angkutan kereta api 

dan penerbangan. Untuk adopsi teknologi baru yang mungkin bermanfaat dalam 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  

Bencana alam yang tidak diikuti oleh perubahan kebijakan pemerintah yang 

serius tidak menunjukkan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Dampak pada 

pertumbuhan ekonomi bisa dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dengan 

demikian, bencana alam yang sangat besar dan diikuti oleh perubahan kebijakan 

pemerintah akan berperubahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun hubungan 

langsung antara bencana alam dan perekonomian belum jelas. Okuyama (2003), Banuri 

(2005), Kipp (2003), Benson dan Clay (2004) menjelaskan bahwa bencana alam dapat 

menyebabkan konsekuensi ekonomi yang signifikan pada jangka panjang, yang dapat 

memperubahani kinerja pembangunan suatu negara secara signifikan dan dapat pula 

menyebabkan langkah mundur untuk tahap-tahap awal dalam proses pembangunan 

atau membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang. 

Kondisi ekonomi penduduk adalah keadaan yang menggambarkan kehidupan 

manusia yang mempunyai nilai ekonomi. Menurut Azzahra (2017) terdapat delapan 

variabel yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat terjadinya banjir 

yaitu sebagai berikut : 

TABEL II. 1 

VARIABEL PENELITIAN 

 
Kriteria Sasaran Variabel Sub-Variabel 

Kondisi Sosial 

Ekonomi 

Kondisi Demografi 

Korban Meninggal 

Korban Luka Berat 

Korban Luka Ringan 

Migrasi Penduduk 

Kesehatan 
Penyakit Fisik 

Penyakit Psikis 

Pendidikan Tingkat Pendidikan Responden 

Aktivitas Sosial 

Pengajian 

Arisan 

PKK 

Kerja Bakti 

Musyawarah Desa 

Silaturahmi Antar Penduduk 
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Kriteria Sasaran Variabel Sub-Variabel 

Mata Pencaharian 

Jenis mata pencaharian responden 

beserta istri pada saat sebelum dan 

sesudah terjadinya bencana banjir. 

Pendapatan 

Total pendapatan yang diperoleh 

responden beserta istri setiap bulannya 

pada saat sebelum dan sesudah 

terjadinya bencana banjir. 

Pengeluaran 

Total pengeluaran rumah tangga 

responden setiap bulannya pada saat 

sebelum dan sesudah terjadinya 

bencana banjir. 

Kepemilikan Barang Berharga 

Mobil 

Motor 

Televisi 

Radio 

VCD/DVD Player 

Komputer/Laptop 

Handphone 

Sepeda 

Mesin Cuci 

Kulkas 

Perabotan (Meja, Kursi. Lemari, dan 

Kasur) 

Peralatan Memasak/Makan 

Hewan Ternak 

Lahan 

Sumber: Azzahra, 2017 

 

Pada penelitian ini, ingin mengetahui perubahan terjadinya bencana banjir 

terhadap perekonomian masyarakat sehingga kondisi ekonomi dikaji melalui tiga 

variabel yaitu mata pencaharian, pendapatan dan kepemilikan barang berharga variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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TABEL II. 2 

VARIABEL TERPILIH  

Kriteria Sasaran Variabel Sub-Variabel 

Perubahan Bencana Banjir 

Terhadap Ekonomi 

Mata pencaharian 

Pekerjaan utama 

Pekerjaan sebelum terjadi banjir 

Pekerjaan Sesudah terjadi banjir 

Pendapatan 
Jumlah pendapatan/bulan 

Akses akomodasi 

Kepemilikan Barang 

Berharga 

Mobil  

Sepeda motor 

Televisi atau radio atau tape 

Handphone 

Perabotan rumah tangga 

Kepemilikan hewan ternak 

Penguasaan lahan / sawah 

Sumber: Analisis Peneliti, 2020 

a. Mata pencaharian adalah aktivitas melakukan pekerjaan dengan maksud 

memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu 

minggu, dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus termasuk pekerja keluarga 

tanpa upah yang membantu dalam usaha atau kegiatan ekonomi (Imas Karunia, 2012).  

b. Pendapatan Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima baik dari sektor 

formal maupun sektor nonformal dan penghasilan subsisten yang terhitung dalam 

jangka waktu tertentu yang diterima oleh anggota masyarakat maupun pemerintah pada 

jangka waktu tertentu baik berupa uang maupun barang (BPS, 1988 ; Imas Karunia, 

2012).  

c. Kepemilikan Barang Berharga Kepemilikan dapat diartikan sebagai pemilikan 

sejumlah barang yang dinilai oleh penduduk sebagai barang berharga. Barang berharga 

tersebut meliputi mobil, sepeda motor, televisi atau radio atau tape, handphone dan 

perabotan lainnya yang dianggap penduduk sebagai barang berharga (Imas Karunia, 

2012). Barang berharga dalam penelitian ini selain berupa barang-barang juga dinilai 

dari kepemilikan hewan ternak dan penguasaan lahan sawah. Bencana kecenderungan 

memperubahani budaya, mata pencaharian, dan penalaran pada skala lokal dalam 

sosial ekonomi, kerugian ekonomi disebabkan oleh banjir yang secara langsung yang 
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dapat diamati adalah kerugian rusak dan hancurnya perumahan dan sektor usaha tidak 

hanya berakibat pada kerugian output yang tidak bisa dihasilkan, tetapi juga 

kemungkinan munculnya kemiskinan sebagai 45 akibat dari penyesuaian kondisi 

struktural masyarakat yang berubah (Kumalawati, 2015; Artiani, 2011).


