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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah dan memiliki 

kedudukan yang sangat strategis sebagai simpul transportasi regional dengan 

kelengkapan sarana prasarana fisik sehingga dapat meningkatkan kehidupan 

ekonomi. Hal tersebut turut mendorong pertumbuhan dan perkembangan Kota 

Semarang sehingga berjalan cepat. 

Seiring laju pembangunan Kota Semarang, pertumbuhan dan 

perkembangan kota telah menyebabkan perubahan pada kondisi fisiknya, yaitu 

perubahan guna lahan pada daerah-daerah lindung seperti daerah perbukitan 

dan daerah pegunungan sehingga menimbulkan masalah banjir kiriman. 

Sedangkan pembangunan ke arah pantai serta rawa mengakibatkan luasan 

tampungan air sementara menjadi berkurang. 

Hal tersebut cenderung menimbulkan perubahan daya dukung sumber 

daya air tanah, sedangkan di pihak lain terjadi penurunan volume/debit 

pengisian kembali air tanah. Selain itu penyadapan/pengambilan air tanah 

secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan pengisian kembali air tanah yang 

seimbang menyebabkan penurunan muka air tanah. 

Penurunan muka air tanah ini dapat menyebabkan amblesnya 

permukaan tanah dan intruisi air laut (Asdak, 1995, h. 243). Pemompaan air 

tanah yang berlebihan tanpa memperhatikan kemampuan pengisian kembali 
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dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah (Kodoatie, 1995, h. 103). 

Terjadinya penurunan muka tanah mengakibatkan permukaan air laut lebih 

tinggi dari permukaan tanah, kejadian ini dikenal dengan banjir pasang air laut 

(rob). 

Banjir rob merupakan bencana pasang surut air laut yang muncul 

berkaitan dengan siklus gerak bulan. Bencana banjir rob menjadi 

permasalahan yang umum terjadi, terutama di daerah padat penduduk pada 

kawasan perkotaan, daerah tepi pantai atau pesisir, dan daerah cekungan. 

Masalah banjir rob bukan lagi masalah baru bagi Kota Semarang, tetapi 

merupakan masalah besar karena sudah terjadi sejak lama dan dalam beberapa 

tahun terakhir ini mulai merambah ke tengah kota. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan adanya faktor alamiah serta perilaku masyarakat terhadap alam 

dan lingkungan. 

Sampai kini, air rob tersebut menggenangi beberapa daerah padat 

penduduk dan ramai dikunjungi masyarakat setiap hari, seperti daerah Pasar 

Johar dan Jurnatan yang merupakan pusat perdagangan kota, Kota Lama, 

Ranggawarsita yang merupakan peninggalan kebudayaan lama, Terminal 

Terboyo, Bandarhardjo, Dadapsari, Raden Patah, Genuk, serta daerah Tanah 

Mas dan Semarang Indah. Fakta lainnya, banyak aktivitas ekonomi yang 

berbasis di daerah rawan rob, juga sarana mobilitas sosial dan ekonomi warga, 

termasuk bagi mereka yang tidak tinggal di daerah rob. 

Rob atau limpasan air laut yang semakin mengganas ini telah 

meresahkan dan mencemaskan masyarakat Kota Semarang. Terutama bagi 
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masyarakat yang tinggal di daerah rob atau calon genangan rob.  Mereka 

merasa cemas karena di lingkungan tempat tinggalnya sering terjadi rob 

sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Terlebih juga dapat 

mengganggu aktivitas perkantoran ataupun perdagangan yang berada di 

daerah rob, seperti di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, terminal, ataupun 

pasar.   

Berdasarkan pengalaman dari peneliti yang kebetulan tinggal di daerah 

rob serta dari sharing atau perbincangan dengan beberapa tetangga atau warga 

yang tinggal di daerah rob, permasalahan yang menyebabkan kecemasan 

warga ini dikarenakan rob yang berasal dari air laut ini sangat mengganggu 

aktivitas serta menambah beban pikiran. Kecemasan warga semakin 

bertambah pada saat musim hujan dan terjadi hujan deras serta terjadi banjir. 

Warga cemas jika air tersebut masuk ke dalam rumah mereka. Warga 

juga cemas, apabila air rob tersebut merusak barang-barang seperti perabot 

rumah tangga (kulkas, televisi, mesin cuci, sofa, kasur, dsb), barang pribadi 

atau koleksi pribadi, berkas-berkas penting, tanaman menjadi rusak bahkan 

mati karena terkena air laut, air juga menjadi tercemar sehingga persediaan air 

bersih menjadi terbatas dan air rob ini juga dapat menimbulkan berbagai 

penyakit. 

Di samping itu warga juga menjadi sulit untuk bepergian ketika air rob 

menggenang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Mereka merasa cemas, 

apabila air rob itu masuk ke dalam mesin kendaraan (mobil ataupun motor) 

sehingga kendaraan mereka menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Dari 
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hasil pengamatan, peneliti juga menemukan bahwa akibat dari adanya banjir 

rob ini biaya hidup masyarakat menjadi bertambah. Kondisi ini juga 

berdampak pada kondisi kesehatan warga yang menjadi rawan terhadap 

penyakit, seperti penyakit kulit (gatal-gatal), sesak nafas, demam dan flu, serta 

penyakit tulang belakang yang umumnya di derita warga usia 50 tahun ke atas. 

Selain itu, akibat kecemasan yang berlebihan terhadap rob juga bisa 

berdampak pada kondisi kesehatan mental warga. Masa depan hunian generasi 

mendatangpun juga menjadi tidak jelas. 

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa gejala-gejala kecemasan yang dialami 

warga yang tinggal di daerah rob tersebut, di antaranya adalah warga merasa 

gelisah setiap kali memikirkan lingkungan tempat tinggalnya yang tergenang 

rob. Selain itu, warga menjadi takut berpergian karena takut air rob itu masuk 

ke dalam mesin kendaraannya, ia juga menjadi repot karena setelah pergi 

harus membersihkan kendaraannya agar mobilnya tidak berkarat dan cepat 

rusak. 

Adapula warga yang merasa takut karena ada isu bahwa jalanan di 

kompleks sebelah akan ditinggikan, dan apabila hal itu terjadi jalanan di 

lingkungan rumahnya menjadi lebih rendah dan berpotensi terjadinya rob (ia 

takut bila air rob masuk dalam rumah mereka). Warga juga mengaku bahwa 

biaya hidup menjadi membengkak akibat rob tersebut, karena setiap kali harus 

meninggikan jalan di depan rumahnya ataupun bangunan rumahnya sebagai 

jawaban untuk mengatasi rob. 
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Kondisi tersebut membuat mereka menjadi tidak berdaya. Hal tersebut 

terjadi pada berapa warga yang bekerja sebagai nelayan sebab aktivitas 

mereka menjadi terganggu dan mereka jadi tidak dapat bekerja ketika banjir 

rob datang.  

Di sisi lain, ada salah satu warga yang bingung setiap kali terjadi rob 

karena semua perabot rumahnya menjadi rusak akibat terendam air rob. Warga 

menjadi tidak tenang dan tidak nyaman karena setiap kali harus membersihkan 

dan membereskan rumah setelah terjadi banjir rob sehingga pekrejaan / urusan 

mereka yang lain menjadi tertunda. Air bersih juga menjadi terbatas, karena 

tercemar air rob sehingga warga menjadi tidak nyaman dan beberapa di 

antaranya juga terserang penyakit gatal-gatal ataupun rematik karena terendam 

air rob.  

Ollendick (dalam De Clerq, 1994, h. 48) berpendapat bahwa yang 

meliputi interpretasi subjektif dan arousal atau rangsangan fisiologis (reaksi 

kecemasan menunjuk kepada keadaan emosi yang menentang atau tidak 

menyenangkan badan secara fisiologis, misalnya bernafas lebih cepat, muka 

merah, jantung berdebar-debar, dan berkeringat). Chaplin (1999, h. 32) 

mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan campuran yang berisikan 

ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa ada sebab 

yang khusus untuk mengetahui hal tersebut. Sementara Preist (1994, h. 10) 

berpendapat bahwa kecemasan adalah keadaan yang dialami seseorang ketika 

berpikir bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Lebih lanjut 

Kaplan, dkk (1994), mendefinisikan kecemasan sebagai suatu respon terhadap 
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situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi 

menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang belum 

pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas dan arti hidup. 

Tingkat kecemasan antara satu individu dengan individu lainnya 

berbeda-beda. Ada individu yang mudah cemas dalam menghadapi suatu 

masalah namun ada pula individu yang masih bisa mengendalikan rasa 

cemasnya dan bersikap tenang ketika dihadapkan pada suatu masalah yang 

cukup berat. Semua itu tergantung pada penilaian pribadi individu mengenai 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya yang disebut dengan self-efficacy. 

Bandura (1997, h. 80) menyatakan bahwa self-efficacy adalah kemampuan 

untuk menentukan perilaku yang tepat untuk menghadapi rasa takut dan 

halangan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penilaian orang terhadap 

self-efficacy memainkan peranan besar bagaimana seseorang melakukan 

pendekatan terhadap berbagai sasaran, tugas, dan tantangan.  

Lazarus (dalam Saputra, 2011, h. 15) mengungkapkan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah self efficacy. Hal ini sangat 

didukung oleh pendapat Bandura yang menyatakan bahwa individu yang 

memiliki self efficacy tinggi akan memiliki keyakinan yang tinggi bahwa 

dirinya dapat mengatasi situasi yang dianggapnya sebagai ancaman, termasuk 

juga kecemasan. Lebih lanjut, Myers (Carlos dkk, 2006, h. 198) 

mengemukakan bahwa keyakinan diri atau self efficacy dapat mempengaruhi 

kecemasan. Individu dengan self efficacy yang tinggi akan memperlihatkan 



7 

 

 

sikap yang lebih gigih, tidak cemas, dan tidak mengalami tekanan dalam 

menghadapi suatu hal. 

Self efficacy menekankan pada komponen keyakinan diri yang dimiliki 

seseorang dalam menghadapi situasi yang akan datang yang mengandung 

kekaburan, tidak dapat diramalkan, dan sering penuh dengan tekanan. Self 

efficacy berkombinasi dengan lingkungan, perilaku sebelumnya, dan variabel-

variabel personal lain, terutama harapan terhadap hasil untuk menghasilkan 

perilaku. Self efficacy akan mempengaruhi beberapa aspek dari kognisi dan 

perilaku seseorang. Bandura dan Wood menjelaskan bahwa self efficacy 

mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan 

motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk 

memenuhi tuntutan situasi (dalam Ghufron dan Risnawita, 2010, h. 75). Lebih  

Seseorang yang mengalami ketakutan yang tinggi, kecemasan yang 

akut, atau tingkat stres yang tinggi, maka biasanya ia memiliki self-efficacy 

yang rendah. Sementara ia yang memiliki self-efficacy tinggi merasa mampu 

dan yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan dan menganggap 

ancaman  sebagai suatu tantangan yang tidak perlu dihindari. Ketika 

menghadapi situasi yang menekan, dalam hal ini kecemasan terhadap rob, 

keyakinan individu terhadap kemampuannya (self-efficacy) akan 

mempengaruhi cara individu dalam bereaksi terhadap situasi tersebut. 

Keyakinan ini akan mengarahkan kepada pemilihan tindakan, pengerahan 

usaha, serta keuletan individu. Keyakinan yang didasari oleh batas-batas 
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kemampuan yang dirasakan akan menuntut perilaku secara mantap dan 

efektif. 

Seseorang dengan self efficacy tinggi percaya bahwa mereka mampu 

melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya, 

sedangkan seseorang dengan self efficacy rendah menganggap dirinya pada 

dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hal 

ini sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek self efficacy, yaitu kognitif, 

motivasi, afeksi, dan seleksi. Dalam situasi yang sulit, dalam hal ini 

kecemasan terhadap rob, orang dengan self-efficacy rendah akan cenderung 

mudah menyerah dan justru akan semakin terpuruk dengan kecemasannya. 

Namun individu dengan self-efficacy yang tinggi tidak akan mudah mengalami 

depresi dan kecemasan serta memiliki pola hidup yang terfokus sehingga 

dapat hidup lebih sehat dan sukses dibandingkan dengan orang yang memiliki 

self-efficacy rendah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara self efficacy dengan 

kecemasan terhadap rob? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan terhadap rob. 

 

C. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

bagi masyarakat luas yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi ilmu psikologi, khususnya di bidang kesehatan mental serta dapat 

digunakan untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan 

kecemasan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

informatif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan rob 

Kota Semarang untuk mengantisipasi atau mengatasi kecemasan terhadap 

rob yang dikaitkan dengan self efficacy. 

 




