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1.1 Latar Belakang  

Perubahan Iklim dan krisis energi menjadi isu utama dalam beberapa dekade terakhir dan 

keduanya memberikan dampak yang berbeda-beda pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 

(Alrustamani, 2014; Sukarno et al., 2015). Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan unsur-

unsur iklim (temperatur, tekanan, kelembaban, hujan, angin, dan sebagainya) secara global terhadap 

normalnya (Miladan, 2009). Berdasarkan studi dari Feenstra et al. (1998) menyebutkan bahwa 

perubahan iklim bukan hanya berpengaruh secara global tetapi juga lokal. Daerah perkotaan dan 

pesisir menjadi daerah yang sangat rentan dan banyak terdampak oleh perubahan iklim (Kažys et al., 

2013; Alrustamani, 2014). Diperkirakan 23 persen populasi dunia tinggal di dalam jarak 100 km dari 

pantai dan kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (Kažys et al., 2013). Indonesia memiliki 

panjang garis pantai 99,093 kilometer atau terpanjang keempat di dunia berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Ini menjadi tantangan bagi Indonesia dengan 

mayoritas kota di Indonesia terletak di wilayah pesisir yang besar kemungkinan mendapatkan 

dampak dari perubahan iklim.  

Berdasarkan kajian Pusdatinmas BNPB (2016), menunjukan bahwa bencana terkait iklim 

dan cuaca meningkat dalam 10 tahun terakhir. Perubahan iklim berdampak pada semakin tingginya 

intensitas dan jenis bencana perubahan iklim seperti banjir, rob, kekeringan, angin puting beliung, 

hingga wabah penyakit (World Bank, 2016). Di tahun 2016 terdapat 1,287 kejadian bencana iklim 

dan cuaca yang memberikan dampak pada lebih dari 1.5 juta jiwa (BNPB, 2016). Kerugian baik fisik 

maupun non-fisik dari dampak ini banyak dialami masyarakat, termasuk di kawasan perkotaan. 

Dampak perubahan iklim di perkotaan banyak disebabkan oleh bahaya dari kenaikan muka air laut, 

badai, hujan ekstrem, gelombang panas, kelangkaan air, dan kualitas udara yang memburuk 

(Dickson et al., 2012). Melihat fenomena perubahan variabel iklim yang terjadi, kota akan mampu 

merespon dampak perubahan iklim dengan lebih baik jika lokasi dan sifat dari risiko diketahui, serta 

jika penilaian risiko dan manajemennya diutamakan dalam program pengembangan dan pengelolaan 

perkotaan (Dickson et al., 2012). Oleh karenanya, memahami risiko perubahan iklim untuk 

melakukan respon dan adaptasi yang tepat dan terukur sangat diperlukan terutama di kawasan 

perkotaan. 

Penilaian risiko perubahan iklim merupakan komponen penting dalam manajemen risiko 

bencana dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk menentukan tingkat 
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risiko, menjawab pertanyaan tentang karakteristik potensi bahaya (seperti frekuensi dan tingkat 

keparahan), serta mengidentifikasi kerentanan masyarakat dan potensi paparan bahaya. Evaluasi 

risiko membantu dalam memprioritaskan langkah-langkah untuk manajemen risiko, memberikan 

pertimbangan dari probabilitas dan dampak peristiwa khusus, efektivitas biaya untuk kegiatan 

pencegahan, dan ketersediaan sumber daya (Dickson et al., 2012). 

Perubahan temperatur, curah hujan, kenaikan muka air laut, dan frekuensi kejadian iklim 

ekstrem cenderung dipengaruhi banyaknya energi yang dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi 

oleh berbagai wilayah di dunia (Akhmat et al., 2014). Beberapa penelitian jusru menunjukan hasil 

yang sebaliknya, yaitu perubahan iklim mempengaruhi konsumsi energi yang dihabiskan terutama 

berkenaan dengan temperatur. Respon yang sering muncul pada gejala pemanasan akibat perubahan 

iklim adalah adanya peningkatan energi untuk pendingin ruangan, yang memberikan respon balik 

dan memperkuat gejala pemanasan di perkotaan (Mulyandari, 2011). Data menunjukan, kenaikan 

konsumsi energi dan emisi bahan bakar tersebut disumbang oleh kawasan perkotaan (Sukarno et al., 

2015). Hal tersebut menjadi lazim dikarenakan sejak tahun 2007 lebih dari 50 persen penduduk 

dunia tinggal di perkotaan (Madlener and Sunak, 2011), yang artinya konsumsi energi akan 

didominasi pula oleh perkotaan. Data dari International Energy Outlook (IEO) 2011 memperlihatkan 

bahwa konsumsi energi dunia dari bahan bakar fosil meningkat dari 383 Milyar GJ di tahun 1990 

menjadi 812 Milyar GJ di tahun 2035 (Sukarno et al., 2015). Sektor perumahan sebagai konsumen 

energi utama di setiap negara (Swan and Ugursal, 2009), diprediksi oleh IEO bahwa penggunaan 

energinya akan meningkat pula sebesar 1.1 persen setiap tahunnya (Sukarno et al., 2015). Terlepas 

dari hubungan sebab akibat antara perubahan iklim dan konsumsi energi, penting untuk suatu kota 

merumuskan manajemen risiko iklim yang tepat termasuk pada sektor energi.  

Umumnya untuk mengidentifikasi secara langsung efek perubahan iklim terhadap 

konsumsi energi adalah melihat dampaknya pada penggunaan penghangat dan pendingin ruangan 

(Isaac and Vuuren, 2009). Penggunaan penghangat dan pendingin ruangan merepresentasikan 

besarnya energi yang dibutuhkan untuk mendukung kerugian termal yang terjadi di seluruh amplop 

bangunan dalam upaya untuk mempertahankan ruang hidup pada temperatur dan kualitas udara yang 

nyaman. Dalam penelitian Taseska, et. al. (2012), penggunaan pemanas ruangan mengalami 

pengurangan dari tahun 2006 hingga tahun 2030 untuk alasan dampak perubahan iklim, sementara 

penggunaan energi untuk pendingin ruangan meningkat signifikan sekitar 11,5 persen hingga tahun 

2030. Penurunan permintaan energi untuk pemanas terbesar justru berasal dari daerah yang 

sebelumnya memiliki permintaan pemanas yang sangat rendah, termasuk di Amerika Selatan, Sub-

Sahara Afrika, dan Asia Tenggara (Isaac and Vuuren, 2009). Pada daerah dengan iklim dingin, 

perubahan iklim dapat mengurangi sekitar 10 persen penggunaan energi, sedangkan pada daerah 
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dengan iklim tropis justru meningkatkan penggunaan energi lebih dari 20 persen (Kalvelage, et al., 

2014). 

Dampak perubahan iklim terdistribusi secara tidak merata di seluruh dunia. Secara umum, 

daerah beriklim sedang mengalami penurunan permintaan energi, sementara daerah beriklim tropis 

mengalami peningkatan (Isaac and Vuuren, 2009). Perubahan iklim adalah fenomena global, 

sehingga perkiraan dampak diperlukan di seluruh dunia, termasuk pada sektor energi. Pola dan jenis 

penggunaan energi sangat bervariasi antarnegara bahkan wilayah. Analisis kebijakan, sensitivitas 

permintaan energi terhadap iklim dan perubahan iklim harus dilakukan pada skala regional karena 

perubahan iklim global diprediksi memiliki dampak geografis yang berbeda (Isaac and Vuuren, 

2009). Tentunya tidak dapat menyamaratakan kenaikan temperatur di seluruh wilayah, begitu pula 

imbasnya pada jumlah konsumsi energi. Menganalisis konsumsi energi dapat menjadi bentuk 

kesadaran lingkungan yang diharapkan mampu mempengaruhi perilaku konsumen atau masyarakat. 

Memahami perubahan iklim akan cederung mendorong suatu kota untuk memikirkan atau peduli 

dengan dampak perubahan iklim, dan kemungkinan akan adanya perubahan perilaku (Semenza et al., 

2008). 

Kota Tegal menjadi salah satu daerah yang memiliki karakteristik perkotaan dan berada di 

pesisir Laut Jawa. Sebagaimana perkotaan pada umumnya, Kota Tegal rentan terhadap kejadian 

perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, kekeringan, banjir, iklim ekstrem, hingga kenaikan 

muka air laut. Daerah pantai utara (Pantura) termasuk Kota Tegal, dalam pantauan Stasiun 

Meteorologi Tegal, memperlihatkan adanya kenaikan temperatur dari tahun 1990-an menuju 2000-

an, yaitu pada tahun 1999 temperatur tertinggi kawasan Pantura berkisar 34.4 
o
C, sedangkan pada 

tahun 2010 meningkat menjadi 35 
o
C (WIE, et. al., 2010). Untuk kenaikan temperatur rata-rata dari 

tahun 1995 hingga 2016 tercatat sebesar 1.27
 o

C (BMKG, 2017). Peningkatan curah hujan dan 

kenaikan muka air laut dari 22 menjadi 34 sentimeter di tahun 1990 – 2080 (UN Habitat, 2011) juga 

menyebabkan genangan rob seluas 910.80 Ha dari total luas wilayah 3,968 Ha di Kota Tegal 

(Zulaykha, et al., 2015). Penggunaan energi dari konsumsi listrik di Kota Tegal terbukti meningkat 

sebesar 5.18 persen dengan kenaikan jumlah pelanggan mencapai 3.28 persen di tahun 2013 hingga 

tahun 2014. Sebagaimana tren yang ditunjukan di Jawa Tengah, Kota Tegal selalu mengalami 

kenaikan konsumsi energi dengan konsumen terbanyak adalah sektor rumah tangga. Konsumsi 

bahan bakar pun meningkat sekitar 20,000 kilo liter di tahun 2011 menjadi 100,000 kilo liter di tahun 

2014 untuk jenis premium. 

IPCC (2014) berpendapat bahwa penting untuk suatu kota mengembangkan strategi 

sebagai upaya adaptasi dan mitigasi. Tipologi adalah alat deskripsi dan analisis yang membantu 

mengembangkan dan menyempurnakan konsep, juga membuat kategori untuk klasifikasi dan 

pengukuran pada studi kasus sejenis (Collier, et al., 2012). Distribusi kota-kota atau skala spasial 
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tertentu pada bidang grafik adalah refleksi keadaan dari suatu kota atau wilayah. Implementasi dari 

tipologi memungkinkan mengaitkan satu bagian kota dengan bagian lainnya dari data perkotaan dan 

kondisi perubahan iklim seperti mengidentifikasi tingkat risiko iklim dan konsumsi energi dari setiap 

kelurahan. Hasil tersebut juga memungkinkan stakeholder mengidentifikasi wilayah-wilayah yang 

memiliki kesamaan isu dengan daerahnya.  

Dari semua kapasitasnya, tipologi berguna untuk memahami dampak dari penggabungan 

kebijakan-kebijakan yang berbeda pada pengurangan risiko iklim dan akan memberikan pengetahuan 

mengenai intervensi tindakan adaptasi khususnya pada konsumsi energi. Beberapa catatan kebijakan 

nantinya diharapkan sesuai dengan karakteristik risiko iklim dan konsumsi energi yang ditemukan 

dari tipologi, juga berdasarkan skenario dan simulasi iklim masa depan. Penelitian ini dapat 

digunakan untuk pertimbangan pembuatan kebijakan dan membentuk kesempatan mewujudkan kota 

masa depan yang rendah karbon dan berkerentanan rendah. Oleh karena itu, memahami risiko iklim 

dan konsumsi energi dalam satu skala atau lokasi spasial yang lebih detail dapat membantu kota 

dalam menetapkan strategi-strategi pembangunan secara spesifik. Untuk mengkaji lebih lanjut, 

penelitian ini akan membahas mengenai pola risiko iklim dan konsumsi energi dari sektor rumah 

tangga di Kota Tegal. Di dalamnya akan dilihat kondisi perubahan variabel iklim, tingkat risiko 

iklim, rata-rata konsumsi energi rumah tangga, dan tipologi risiko iklim dan konsumsi energi yang 

akan membentuk pola spasial di Kota Tegal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Daerah perkotaan dan pesisir menjadi daerah yang sangat rentan dan banyak terdampak 

oleh perubahan iklim (Kažys et al., 2013). Sebagai salah satu daerah perkotaan yang berada di 

pesisir Laut Jawa, Kota Tegal tidak luput dari bahaya perubahan iklim. Bahaya perubahan iklim 

yang dirasakan di Kota Tegal diantaranya kenaikan temperatur, iklim ekstrem, dan peningkatan 

muka air laut yang berpotensi menimbulkan banjir lokal, rob, genangan, kekeringan, dan bencana-

bencana hidrologi dan meteorologi lainnya. Berdasarkan data dari stasiun meteorologi Tegal tahun 

2010, menunjukan adanya peningkatan temperatur tertinggi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir 

sebesar 0.6 
o
C dari 34.4 

o
C di tahun 1999 menjadi 35 

o
C di tahun 2010 (WIE, et al., 2010). 

Temperatur dan kelembaban udara yang tinggi inilah yang menimbulkan potensi hujan deras dan 

angin kencang. Bahaya lainnya yakni kenaikan muka air laut yang menyebabkan 910.80 Ha lahan di 

Kota Tegal tergenang saat air pasang. Tingkat kemampuan individu dalam mengakses infrastruktur 

dan fasilitas mempengaruhi kerentanan dari wilayah. Kelompok masyarakat yang rentan akan lebih 

sulit untuk memulihkan keadaannya sebagaimana semula atau sebelum bencana terjadi. Ketersediaan 

infrastruktur, fasilitas, kepemilikan aset, hingga kondisi populasi berbeda-beda di setiap bagian 

wilayah di Kota Tegal. Bahaya, keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi mempengaruhi 



5 
 

 
 

risiko dari perubahan iklim di Kota Tegal. Sebagaimana dampak perubahan iklim yang tidak sama di 

setiap wilayah, risiko iklim dari setiap bagian wilayah pun berbeda. Mengetahui ris iko iklim secara 

tepat dalam skala regional dapat membantu dalam memastikan langkah adaptasi perubahan iklim 

yang tepat, salah satunya pada sektor energi (Dickson et al., 2012; Kaufmann et al., 2013). 

Permintaan energi sektor rumah tangga yaitu listrik dan bahan bakar selalu mengalami 

kenaikan di Kota Tegal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tegal 

(2015), jumlah produksi listrik yang disalurkan di Kota Tegal meningkat 5.18 persen dari tahun 2013 

ke 2014. Penggunaan listrik oleh end user (pengguna akhir), yakni rumah tangga, umumnya 

digunakan untuk penghangat, pendingin, penerangan, dan alat-alat rumah tangga (Pantaleo, et al., 

2013). Selain listrik, energi berupa bahan bakar pun turut andil dalam perhitungan jumlah konsumsi 

energi. Bahan bakar yang disalurkan di Kota Tegal tahun 2011 hingga 2014 selalu mengalami 

penambahan untuk seluruh jenis bahan bakar. Namun, disayangkan bahwa data sekunder dari Badan 

Pusat Statistik Kota Tegal adalah data dengan unit kota dan tidak dapat dilihat persebaran spasial 

konsumsi energi rata-rata rumah tangga di masing-masing kelurahan.  

Beberapa respon masyarakat berupa adaptasi terhadap risiko perubahan iklim yang 

umumnya dilakukan di perkotaan yakni menggunakan AC atau pendingin ruangan sebagai upaya 

menurunkan temperatur udara di dalam ruangan. Penggunaan AC atau alat pendingin hanyalah salah 

satu bentuk dari respon masyarakat pada perubahan iklim yang dapat mengubah konsumsi energi 

rumah tangga. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Koetse and Rietveld (2009) dan 

Aaheim and Hauge (2005) menunjukan bahwa meski tidak signifikan, masyarakat akan mengubah 

atau mensubstitusi moda, mengubah jadwal perjalanan, atau mengubah rute karena adanya cuaca 

ekstrem. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa kemungkinan konsumsi energi akan berubah 

dikarenakan adanya perubahan iklim atau justru sebaliknya (upaya adaptasi yang dilakukan dengan 

merubah konsumsi energi mampu meningkatkan risiko iklim). Merumuskan langkah strategis yang 

tepat terkait risiko iklim dan konsumsi energi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan kelurahan-

kelurahan berdasarkan tipologinya. Kelurahan-kelurahan yang berada pada tipologi yang sama dapat 

menerima perlakuan yang sama atau saling membandingkan dan mempelajari karena isu-isu yang 

ada di wilayah tersebut cenderung mirip. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini secara 

spesifik menjawab pertanyaan “bagaimana pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal?” 

yang ditinjau dari sektor rumah tangga. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota 

Tegal. Penilaian ini didasarkan pada tingkat risiko iklim dan jumlah konsumsi energi dari rumah 

tangga (listrik) dan transportasi (bahan bakar) di setiap kelurahan yang kemudian dilihat pola 
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distribusi keruangannya di Kota Tegal. Sebelumnya keberadaan perubahan iklim di Kota Tegal akan 

dibuktikan dengan data-data perubahan temperatur, perubahan kelembaban, perubahan curah hujan, 

perubahan kecepatan angin, iklim ekstrem, dan kenaikan muka air laut. Selanjutnya dilakukan 

pembuatan tipologi kelurahan berdasarkan kondisi risiko iklim dan konsumsi energi. Adapun untuk 

mencapai tujuan penelitian, diperlukan pencapaian sasaran sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi perubahan variabel iklim di Kota Tegal; 

2. Menganalisis risiko iklim di Kota Tegal; 

3. Menganalisis konsumsi energi total dari sektor rumah tangga di Kota Tegal; 

4. Menganalisis tipologi kelurahan berdasarkan risiko iklim dan konsumsi energi di Kota 

Tegal. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yakni ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup subtansi. Ruang lingkup wilayah membahas mengenai cakupan dan unit dari wilayah 

penelitian yang akan dibahas. Ruang lingkup substansi membahas batasan materi yang terkait dalam 

penelitian.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 
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Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2011 (Hasil Olahan)  
Gambar 1. 1  

Peta Administrasi Kota Tegal 

 

Lokasi penelitian ini berada di Kota Tegal. Kota Tegal adalah salah satu kota di Provinsi 

Jawa Tengah yang terletak di bagian utara dengan karakteristik perkotaan, serta berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa. Kota Tegal tergolong Kota Sedang dengan luas 3,968 Ha atau sekitar 0.11 persen 

dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kota Tegal terletak pada 109
o
08’ sampai 109

o
10’ 

garis Bujur Timur (BT) dan 6
o
50’ sampai 6

o
53’ garis Lintang Selatan (LS). Kota Tegal terbagi atas 4 

Kecamatan dan 27 Kelurahan dengan urutan dari wilayah terbesar hingga terkecil yaitu Kecamatan 

Tegal Barat 1,513 Ha, Kecamatan Margadana 1,176 Ha, Kecamatan Tegal Selatan 643 Ha, dan 

Kecamatan Tegal Timur seluas 636 Ha. Penelitian ini akan dilakukan di seluruh kelurahan di 

masing-masing kecamatan di Kota Tegal dengan unit analisis penelitian adalah kelurahan. Wilayah 

studi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota 

Tegal. Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan melalui ruang lingkup materi sebagai 

berikut: 

1. Perubahan Iklim 

Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur atau variabel iklim (temperatur, tekanan, 

kelembaban, curah hujan, angin, dan sebagainya) secara global (Miladan, 2009). Ruang 

lingkup materi ini memberikan batasan konsep perubahan iklim. Pada penelitian ini 

perubahan iklim akan dilihat melalui perubahan variabel iklim yakni temperatur, 

kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, iklim ekstrem, dan kenaikan muka air laut. 

Perubahan iklim yang akan dibahas berkaitan pula dengan dampak atau bahaya perubahan 

iklim yang ditimbulkan di Kota Tegal, seperti banjir (genangan, lokal, dan rob), 

kekeringan, kebakaran, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dampak perubahan iklim 

terjadi ketika proses-proses fisik berhubungan dengan sistem manusia.  

Risiko didefinisikan sebagai suatu ukuran dari kemungkinan kerusakan jiwa, harta benda 

dan/atau lingkungan, yang dapat terjadi apabila ancaman menjadi kenyataan, termasuk 

tingkat keparahan yang diantisipasi dari konsekuensi terhadap manusia (IPCC, 2007). 

Risiko merupakan hasil pengggabungan antara bahaya dan keterpaparan sistem, yaitu 

sensitivitas dan kerentanan sosialnya (Dickson et al., 2012). Kota dapat merencanakan dan 

merespon perubahan iklim dengan lebih baik apabila nilai risiko, lokasi, dan sifat dari 

risiko diketahui. Terdapat perbedaan yang jelas antara risiko bencana dan risiko iklim. 

Risiko di dalam konteks bencana dibedakan berdasarkan setiap bahayanya (Mercy Corps 
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Indonesia, 2017). Komponen kerentanan dalam risiko bencana terdiri dari indikator 

sederhana, seperti populasi dan kepadatan bangunan. Berbeda dengan konteks bencana, 

risiko iklim menggabungkan banyak indikator yang dapat dikategorisasikan (Mercy Corps 

Indonesia, 2017). Analisis risiko iklim menghasilkan angka atau indeks yang selanjutnya 

akan digunakan untuk menentukan pola atau tipologi kelurahan bersama dengan nilai 

konsumsi energi. 

2. Konsumsi Energi 

Konsumsi energi adalah penggunaan energi sebagai sumber panas atau kekuatan atau 

masukan bahan baku dalam proses manufaktur (EIA, 2017). Energi dapat ditemukan dalam 

berbagai bentuk, seperti energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi listrik, dan 

sebagainya (Mediastika, 2013). Energi dapat dihitung menggunakan beberapa satuan 

diantaranya joule (J), kalori (Kal), elektronvolt (eV), kilowatt-jam (kWh), atau British 

Thermal Unit (BTU). Menurut Indriyanto (2010), energi merupakan kebutuhan dasar 

dalam kehidupan masyarakat modern. Konsumsi energi diperlukan untuk memasak, 

penerangan, menggerakan peralatan, dan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Sukarno et al. (2015) berpendapat bahwa penggunaan energi perkotaan dapat digolongkan 

dalam empat sektor, yaitu sektor permukiman, komersial, industri, dan transportasi. Sektor 

permukiman mengkonsumsi energi sekunder, yaitu energi yang diterima dalam bentuk 

yang disesuaikan dengan penggunaan dari sistem konsumsi yang mendukung standar hidup 

penghuninya (Swan and Ugursal, 2009). 

Mindali, et al. (2004) dalam penelitiannya membahas mengenai faktor atau variabel-

variabel yang digunakan untuk menentukan energi diantaranya landuse dan sistem 

transportasi. Studinya mengklarifikasi pengaruh intensifikasi penggunaan lahan terhadap 

perjalanan. Area perkotaan menurut Mindali, et al. (2004) dibagi ke dalam tiga bagian 

yaitu CBD, inner (dalam), dan outer (luar) area. Masing-masing area dan karakteristiknya 

memiliki perbedaan dampak pada konsumsi energi. Permana, et al. (2008) membahas 

mengenai konsumsi energi rumah tangga di tiga bentuk kota dengan keterkaitan pada 

variabel-variabel lain. Tiga bentuk kota yang dimaksud yaitu area perumahan dan 

komersial yang terkendali, area peri-urban atau pinggiran kota yang tidak terencana, dan 

kota satelit yang terencana. Permana, et al. (2008) dalam penelitiannya menganalisis dan 

membandingkan besaran konsumsi energi untuk tujuan transportasi, memasak, dan selain 

memasak di sektor perumahan pada tiga area bentuk kota dan mengkonversikannya dalam 

bentuk Mega Joule (MJ). 

Dalam penelitian ini dibatasi pembahasan konsumsi energi dari sektor rumah tangga yaitu 

listrik dan bahan bakar, serta jumlah konsumsi energi keduanya akan dikonversi dalam 



9 
 

 
 

satuan BTU. Konsumsi energi rumah tangga merupakan gabungan penggunaan energi di 

sektor perumahan seperti energi listrik dan bahan bakar kendaraan (BBM), berbeda dengan 

Permana, et al. (2008) yang memisahkan perhitungan keduanya. Pada penelitian ini energi 

transportasi (BBM) digolongkan dalam energi rumah tangga karena salah satu permintaan 

energi bahan bakar terbesar berasal dari sektor rumah tangga. Penggunaan energi bahan 

bakar kendaraan atau akan disebut pula penggunaan BBM pada sistem transportasi 

umumnya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan mobilisasi anggota keluarga seperti 

bekerja, bersekolah, berbelanja, atau aktivitas perjalanan lain untuk mengisi waktu luang 

(Permana, et al., 2008). Aktivitas tersebut pula yang digunakan untuk menggambarkan 

penggunaan konsumsi energi BBM dari rumah tangga di Kota Tegal. Selain perhitungan 

kWh menggunakan tarif listrik, penelitian ini menyantumkan gambaran struktur 

penggunaan alat istrik rumah tangga. Alat-alat listrik yang diperhitungkan konsumsinya 

diantaranya base electric (kulkas dan penerangan), pendingin ruangan, penghangat 

ruangan, dan water heater (Howard et al., 2012). Semakin banyak penggunaan alat-alat 

listrik kemungkinan semakin besar tarif yang dibayarkan untuk konsumsi energi listrik. 

Namun, penelitian ini tidak meneliti secara spesifik penggunaan kWh untuk masing-

masing alat listrik. Total konsumsi energi sepenuhnya dihitung dari kWh listrik dan liter 

BBM yang dikonversi pada BTU. Nilai rata-rata konsumsi energi rumah tangga di dalam 

penelitian ini selanjutnya akan digunakan dalam pembuatan tipologi kelurahan bersama 

dengan indeks risiko iklim di Kota Tegal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dari sisi lingkungan. 

Penelitian ini menekankan pada pemahaman pentingnya penggunaan green energy atau melakukan 

efisiensi energi sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim yang tepat di tengah perubahan kondisi 

alam seperti adanya kenaikan temperatur, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, iklim ekstrem, 

ketinggian muka air laut, dan bahaya dari dampak perubahan iklim. Berpikir secara global, 

penggunaan energi tidak ramah lingkungan mampu berdampak pada kondisi alam di masa 

mendatang. Memahami risiko iklim digunakan untuk melihat berbagai perubahan dan konsekuensi 

yang terukur, sehingga kota dapat melakukan respon dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan 

iklim. Untuk mendukung perwujudan ini, diperlukan eksplorasi pengetahuan mengenai bagaimana 

pembangunan kota-kota dapat memenuhi kriteria untuk mitigasi dan tujuan-tujuan adaptasi, 

diantaranya melalui penggunaan energi yang tepat dan efisien sebagai bentuk dari respon atas 

terjadinya perubahan iklim.  
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Penelitian ini diharapkan pula dapat memberi masukan kepada para perencana dan 

pengambil kebijakan, untuk merencanakan program efisiensi energi lokal dalam memenuhi 

kebutuhan energi perkotaan serta mempertimbangkan karakteristik wilayah dari tipologi risiko iklim-

konsumsi energi di dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini energi tidak lagi dapat dilihat 

sebagai komoditi yang berdiri sendiri, melainkan keberadaannya dapat terpengaruh atau 

mempengaruhi risiko iklim. Bagi masyarakat adanya penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

pemahaman untuk lebih cerdas dalam menyikapi dampak perubahan iklim saat ini dan selektif 

memilih langkah-langkah adaptasi. Langkah adaptasi sekaligus mitigasi dapat dilakukan dengan 

mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang ramah lingkungan melalui efisiensi energi yang 

digunakan, diantaranya menghemat penggunaan listrik rumah tangga, menggunakan alat-alat rumah 

tangga atau transportasi dengan label efisien energi, beralih menggunakan transportasi umum, dan 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian menjelaskan mengenai proses penelitian yang didasari atau 

dilatarbelakangi oleh beberapa teori diantaranya dari penelitian Kalvelage et al. (2014) dan Isaac and 

Vuuren (2009) yang menyebutkan bahwa dampak perubahan iklim terdistribusi secara tidak merata 

di seluruh belahan dunia, begitu pula pola dan jenis penggunaan energi yang sangat bervariasi 

antarnegara bahkan wilayah. Dua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa daerah beriklim 

sedang mengalami penurunan permintaan energi, sementara daerah beriklim tropis mengalami 

peningkatan. Terlepas dari hubungan sebab akibat perubahan iklim dan konsumsi energi, 

pengetahuan mengenai keduanya dalam satu lingkup spasial sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan strategi dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Latar belakang penelitian ini diperkuat 

oleh faktor pendorong berupa data kenaikan temperatur di Kota Tegal sebesar 0.6 
o
C dari tahun 1999 

hingga 2010, adanya daerah tergenang rob di Kota Tegal seluas 910.80 Ha dari total luas wilayah 

3,968 Ha, adanya iklim ekstrem yang dipengaruhi oleh curah hujan, meningkatnya penggunanan 

enegi dari sektor rumah tangga sebesar 1.1 persen per tahun, meningkatnya jumlah produksi listrik 

yang disalurkan ke pelanggan sebesar 5.18 persen dari tahun 2013 – 2014, serta bahan bakar yang 

disalurkan di Kota Tegal tahun 2011 – 2014 selalu mengalami kenaikan menunjukkan bahwa 

perubahan iklim dan konsumsi energi menjadi isu penting yang pembahasannya dapat dilakukan 

dalam satu konteks yang sama. 

 Dari latar belakang dan perubahan variabel iklim yang terjadi memperkuat urgensi 

dilakukannya penelitian ini yang kemudian diarahkan melalui pertanyaan ‘Bagaimana pola risiko 

iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal?’. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan proses 

penelitian dengan tujuan menganalisis pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal. Guna 
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mencapai tujuan penelitian, dilakukan beberapa sasaran yakni mengidentifikasi perubahan variabel 

iklim di Kota Tegal, menganalisis risiko iklim di Kota Tegal, menganalisis konsumsi energi total 

dari sektor rumah tangga, dan menganalisis tipologi kelurahan berdasarkan risiko iklim dan 

konsumsi energi di Kota Tegal. Dari analisis akan memberikan hasil berupa tingkat risiko perubahan 

iklim, besaran konsumsi energi, dan pola risiko iklim-konsumsi energi. Selanjutnya hasil tersebut 

digunakan untuk menyusun kesimpulan serta rekomendasi berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1. 2  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pertanyan Penelitian 

Bagaimana pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal? 

Tujuan Penelitian 

Menganalisis pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal 

Pola risiko iklim dan konsumsi energi di Kota Tegal 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Sumber: Analisis Penyusun, 2017 

Menganalisis tipologi kelurahan berdasarkan risiko iklim dan 

konsumsi energi d i Kota Tegal 

Meningkatnya penggunanan 

enegi dunia dari sektor rumah 
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sebesar 5.18% dari tahun 

2013 – 2014 

 

Meningkatnya bahan bakar 

yang disalurkan di Kota Tegal 

tahun 2011 – 2014 
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910.80 Ha dari total 

luas wilayah 3,968 Ha  
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o
C dari tahun 

1999 hingga 2010 

Dampak perubahan iklim terdistribusi secara 

tidak merata di seluruh dunia  

Mengidentifikasi 

perubahan variabel iklim 

di Kota Tegal 

Pola dan jen is penggunaan energi sangat 

bervariasi antar negara bahkan wilayah 

Daerah beriklim sedang mengalami penurunan permintaan energi, 

sedangkan daerah beriklim tropis mengalami peningkatan  

Menganalisis konsumsi 

energi total dari sektor 

rumah tangga di Kota 

Tegal  

Menganalisis risiko iklim 

di Kota Tegal 
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1.7 Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu metode penelitian survei. 

Dalam melakukan survei, informasi dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner. 

Pengertian survei umumnya dibatasi pada penelitian yang memiliki data dari sampel atau populasi 

yang mewakili seluruh populasi. Oleh karenanya, Singarimbun and Effendi (1989) mendifinisikan 

metode penelitian survei sebagai penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data. Penelitian survei dapat digunakan 

untuk maksud penjajakan (eksploratif), deskriptif, penjelasan (explanatory atau confirmatory) yakni 

untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, evalusi, prediksi atau peramalan 

kejadian tertentu di masa depan yang akan datang, penelitian operasional, dan pengembangan 

indikator-indikator sosial (Singarimbun and Effendi, 1989). 

Proses penelitian survei tidak terlalu berbeda dari penelitian ilmiah lainnya dan merupakan 

usaha sistematis untuk mengungkapkan fenomena sosial yang menarik perhatian peneliti. Wallace 

(dalam Singarimbun and Effendi, 1989) menggambarkan penelitian survei sebagai suatu proses 

untuk mentransformasikan lima komponen informasi ilmiah dengan menggunakan enam kontrol 

metodologis. Adapun komponen-komponen ilmiah tersebut adalah teori, hipotesis, observasi, 

generalisasi empiris, dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Kontrol metodologis meliputi 

deduksi logika; interpretasi, penyusunan instrumen, penyusunan skala dan penentuan sampel; 

pengukuran penyerdehanaan data, dan perkiraan parameter; pengujian hipotesis, inferensi logika; dan 

formulai konsep, formulasi proposisi, dan penataan proposisi. 

Metode penelitian survei memiliki dasar pemikiran, prosedur dan teknik-teknik khusus 

yang membedakannya dari metode lainnya. Penelitian survei secara garis besar terdiri dari dua tahap, 

yaitu proses teoritisasi dan proses empirisasi. Pada proses teoritisasi, diperlukan pemahaman yang 

baik tentang berbagai unsur penelitian konsep, proposisi, dan teori, untuk dapat merumuskan 

hubungan-hubungan teoritis secara baik. Proses ini dilakukan pada Bab II, yaitu penyusunan teori 

dari berbagai penelitian sebelumnya. Pada tahap empirisasi, pengetahuan tentang variabel, hipotesis 

dan definisi operasional juga diperlukan agar memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang 

hendak dikumpulkan dalam suatu penelitian. Proses empirisasi dalam penelitian ini sebagian telah 

dilakukan pada Bab II yaitu menentukan variabel-variabel yang termuat di dalam subbab kerangka 

teori. Definisi operasional dan data-data yang dubutuhkan akan dibahas pada subbab 1.8 hingga 1.10. 

1.7.1 Objek Penelitian 

Di dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian survei, meneliti seluruh 

individu dalam populasi tidak selalu perlu, ini dikarenakan membutuhan biaya yang mahal dan 

waktu yang lama. Hanya dengan meneliti sebagian populasi, diharapkan bahwa hasil yang diperoleh 

akan menggambarkan sifat objek penelitian yang bersangkutan. Populasi atau objek penelitian 
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merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang telah diketahui ciri atau karakteristiknya 

(Singarimbun and Effendi, 1989). Dalam penelitian ini ditentukan objek penelitian adalah rumah 

tangga di 27 Kelurahan yang tersebar di seluruh Kota Tegal. Objek penelitian rumah tangga dipilih 

mewakili kelurahan yang marupakan unit dari penelitian ini.  

1.7.2 Sampel Penelitian 

Menurut Nasution (2003), sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek 

penelitian (sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Sebuah sampel harus dipilih sedemikian 

rupa sehingga setiap satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih 

dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol (Singarimbun and Effendi, 1989). 

Menurut Singarimbun and Effendi (1989), ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan sampel pada suatu penelitian, yaitu derajat keseragaman (degree of homogeneity) dari 

populasi, presisi (kesaksamaan) yang dikehendaki dari penelitian, rencana analisa, juga tenaga, 

biaya, dan waktu. 

Penentuan sampel harus memiliki ukuran sampel, tujuannya untuk mempermudah 

perhitungan secara pasti sampel yang akan digunakan untuk merepresentasikan populasi. Dalam 

penelitian ini, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus jumlah sampel untuk populasi tidak 

diketahui (populasi besar). Perhitungan dengan rumus jumlah sampel untuk populasi tidak diketahui 

dipilih karena dalam beberapa kriteria responden yakni rumah tangga yang memiliki korelasi dengan 

perubahan iklim atau lebih mudah diwujudkan dengan rumah tangga pengguna AC memiliki jumlah 

yang tidak diketahui secara pasti di Kota Tegal. Adapun rumus jumlah sampel untuk populasi tidak 

diketahui (populasi besar) menurut Rea and Parker (dalam Eriyanto, 2007) yaitu: 

  
           

   

Keterangan: 

Z : Mengacu pada nilai z (tingkat kepercayaan). Jika tingkat kepercayaan yang digunakan 

90%, nilai z adalah 1.65. Tingkat kepercayaan 95%, nilai z adalah 1.96; sedangkan tingkat 

kepercayaan 99%, nilai z adalah 2.58. 

P (1-p) : Variasi populasi. Variasi populasi dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi ke 

dalam dua bagian dengan 100% (atau 1). Misalnya, salah satu variasi populasi 60%. Rumus 

p (1-p) = 0.6 (1-0.6) = 0.6 (0.4) = 0.24 

E : Kesalahan sampel yang dikehendaki (sampling error). Misalnya, sampling error 2% atau 

0.02 

Menurut Susilana (2007), berdasarkan tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael 

terdapat 3 tingkat kesalahan yang masih dianggap presisi yaitu 1%, 5%, dan 10%. Sesuai dengan 

pendapat Isaac dan Michael yang menyatakan 3 tingkat kesalahan yang masih presisi untuk sebuah 
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penelitian, maka pada penelitian ini tingkat kesalahan (sampling error) yang digunakan adalah 10% 

(0.1). Sampling error menunjukkan persentase perbedaan antara hasil sampel dengan populasi 

(Eriyanto, 2007). Untuk tingkat kepercayaan digunakan 95% atau skor z sebesar 1.96, artinya 

taksiran atau estimasi dari sampel berlaku di dalam populasi sebesar 95% atau memiliki 

kemungkinan salah sebanyak 5%. Proporsi populasi digunakan 50:50 atau senilai 0.25 dengan alasan 

tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai variasi atau keragaman rumah tangga yang 

terkait dengan perubahan iklim dan konsumsi energi sebagai populasi, sehingga populasi 

diasumsikan heterogen. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan didapatkan hasil sebanyak 96 

sampel. 

Metode pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik acak atau sampel sembarang 

(convenience sampling) atau umum pula disebut accidental sampling. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, pemilihan teknik ini didasari oleh tidak adanya informasi awal untuk membuat 

klasifikasi atau teknik penarikan sampel yang lebih baik mengenai rumah tangga dengan pengaruh 

perubahan iklim dan konsumsi energi yang direpresentasikan melalui rumah tangga pengguna AC. 

Rumah tangga pengguna AC dipilih karena pada penelitian-penelitian sebelumnya, rumah tangga 

khususnya di daerah beriklim hangat atau tropis sangat mungkin untuk mengubah penggunaan 

pendingin ruangan yang berimplikasi pada konsumsi energi dengan tujuan mempertahankan 

kenyamanan di dalam ruangan dikarenakan adanya peningkatan temperatur karena perubahan iklim. 

Meski dengan convenience sampling, pengambilan sampel akan dilakukan secara menyebar di 27 

Kelurahan untuk menghindari penumpukan sampel di satu tempat atau semakin besarnya bias 

penelitian. Selain karena unit analisis adalah kelurahan, ini juga dilatarbelakangi bahwa setiap bagian 

kota memiliki pengaruh yang berbeda dari kejadian perubahan iklim, begitu pula pengaruhnya pada 

sektor energi. Untuk itu, teknis di lapangan tidak sepenuhnya dilakukan dengan convenience 

sampling atau accidental sampling melainkan peneliti mendatangi 27 kelurahan dan mencari 

informasi pada pihak kelurahan, RW, dan RT mengenai rumah tangga pengguna AC, kemudian 

mengambil 4 sampel rumah tangga pengguna AC di setiap kelurahan sehingga total terdapat 108 

sampel atau telah memenuhi jumlah minimal sampel yaitu 96 sampel.  

 

1.8 Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian yang dilakukan terdiri dari tahap menentukan variabel, membangun 

desain penelitian, dan melakukan penelitian. Adapun masing-masing tahap dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 Menentukan Variabel 

Tahap ini diawali dengan melakukan telaah pustaka, pembuatan landasan teori, hingga 

dibentuk kerangka teori. Adapun telaah pustaka dan landasan teori bersumber dari jurnal, 
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buku, berita, dan dari sumber-sumber lainnya yang memuat penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian dalam tugas akhir ini. Sintesis teori yang 

dibentuk dalam kerangka teori menghasilkan beberapa variabel yang selanjutnya akan 

digunakan sebagai variabel-variabel dalam mencari pola risiko iklim dan konsumsi energi 

di Kota Tegal. Adapun variabel ini antara lain fenomena perubahan iklim (perubahan 

vaiabel iklim), risiko iklim, konsumsi energi rumah tangga, dan tipologi. Variabel-variabel 

inilah yang akan dikaji sebagai sasaran untuk mencapai tujuan penelitian. 

 Membangun Desain Penelitian 

Di dalam desain penelitian akan dibahas mengenai sasaran, variabel, data, analisis yang 

digunakan, dan hasil yang diharapkan. Tujuan membangun desain penelitian adalah 

memudahkan peneliti maupun pembaca untuk melakukan tahapan penelitian selanjutnya. 

Setiap sasaran dalam penelitian ini memiliki variabel-variabel pendukung dan variabel 

tersebut memiliki data-data yang digunakan untuk mendukungnya pula. Data ini akan 

digunakan sebagai bahan dari analisis-analisis yang telah ditentukan untuk mencapai setiap 

sasaran hingga diperoleh hasil yang diharapkan. Adapun kerangka atau desain dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

 
Tabel I. 1 

Desain Penelitian 

Sasaran Variabel  Data Analisis 
Hasil yang 

Diharapk an 

Mengidentifikasi 

perubahan 

variabel iklim di 

Kota Tegal 

Fenomena 

Perubahan 

Iklim 

(Perubahan 

Variabel 

Iklim) 

Temperatur 
Analisis Fenomena 

Perubahan Iklim 

Ada/tidaknya 

perubahan variabel-

variabel iklim 

berdasarkan data 

beberapa tahun 

terakhir di Kota 

Tegal 

Kelembaban 
Analisis Fenomena 

Perubahan Iklim 

Curah Hujan  
Analisis Fenomena 

Perubahan Iklim 

Ketinggian Permukaan 

Laut 

Analisis Fenomena 

Perubahan Iklim 

Kecepatan Angin 
Analisis Fenomena 

Perubahan Iklim 

Curah Hujan  

Analisis Perubahan 

Iklim (Proyeksi 

Iklim) 

Ada/tidaknya 

kejad ian iklim 

ekstrem dan 

perubahan iklim d i 

masa depan untuk 

Kota Tegal 

Menganalisis 

risiko iklim d i 

Kota Tegal 

Bahaya 

Jenis bencana / bahaya 

Analisis Bahaya 

Tingkat bahaya 

iklim gabungan di 

Kota Tegal per 

kelurahan  

Kemungkinan/Intensitas 

kejad ian bencana / bahaya 

Konsekuensi kejadian 

bencana / bahaya 
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Sasaran Variabel  Data Analisis 
Hasil yang 

Diharapk an 

Kerentanan 

Jumlah penduduk 

kelurahan  

Analisis 

Kerentanan 

Tingkat kerentanan 

daerah/kelurahan-

kelurahan di Kota 

Tegal 

Jumlah penduduk 

kecamatan 

Jumlah penduduk kota 

Jumlah KK 

Jumlah penduduk 

perempuan 

Jumlah Balita  

Jumlah Penduduk Usia 

Produktif 

Jumlah manula  

Jumlah penduduk pemilik 

Jamkes mas 

Luas kawasan 

Luas kawasan terbangun 

Luas kawasan fungsional 

Jenis mata pencaharian 

penduduk 

Sumber air bersih  

Jumlah fasilitas 

pendidikan 

Jumlah lulusan 

Jumlah fasilitas kesehatan 

Kondisi bangunan rumah  

Jenis sanitasi yang 

digunakan 

Menganalisis 

konsumsi energi 

total dari sektor 

rumah tangga di 

Kota Tegal 

Konsumsi 

Energ i 

Listrik 

Rumah 

Tangga 

Daya listrik rumah tangga 

(VA) 

Analisis Konsumsi 

Energ i 

Jumlah dan tingkat 

konsumsi energi 

listrik dalam satuan 

BTU 

Rata-rata penggunaan 

listrik (KWh/rumah 

tangga/bulan) 

Tarif listrik 

(Rupiah/bulan) 

Konsumsi 

Energ i 

Jumlah pendingin ruangan 

(unit) 
Analisis Deskriptif 

Deskripsi data 

terkait konsumsi 
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Sasaran Variabel  Data Analisis 
Hasil yang 

Diharapk an 

Listrik 

Rumah 

Tangga 

Penggunaan pendingin 

ruangan  (jam / hari) 

energi listrik d i 

Kota Tegal 

(gambaran 

penggunaan alat-

alat listrik di Kota 

Tegal) 

Jumlah penghangat 

ruangan (unit) 

Penggunaan penghangat 

ruangan (jam/ hari) 

Jumlah Water heater 

(unit) 

Penggunaan Water heater 

(jam/hari) 

Jumlah Lemari Pendingin 

(unit) 

Penggunaan Lemari 

Pendingin (jam/hari) 

Jumlah penerangan (unit) 

Pengunaan penerangan 

(jam/hari) 

Konsumsi 

Energ i 

Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Biaya transportasi 

(rupiah/hari) 
Analisis Konsumsi 

Energ i 

Jumlah dan tingkat 

konsumsi energi 

bahan bakar 

kendaraan dalam 

satuan BTU 

Jumlah bahan bakar 

(liter/hari) 

Konsumsi 

Energ i 

Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Pemilihan moda 

transportasi untuk 

perjalanan  

Analisis Deskriptif 

Deskripsi data 

terkait konsumsi 

energi BBM (bahan 

bakar kendaraan) di 

Kota Tegal 

Alasan pemilihan moda  

Aktivitas Perjalanan  

Kepemilikan/jumlah  

kendaraan pribadi (unit) 

Intensitas perjalanan 

motorized per hari 

Tujuan perjalanan 

motorized per hari 

Intensitas perjalanan non-

motorized per hari 

Tujuan perjalanan non-

motorized per hari 

Menganalisis 

tipologi kelurahan 

berdasarkan risiko 

iklim dan 

konsumsi energi 

di Kota Tegal 

Risiko Iklim 
Nilai indeks risiko Iklim 

di setiap kelurahan 

Analisis Tipologi 

Tipologi risiko 

iklim dan konsumsi 

energi di Kota 

Tegal 
Konsumsi 

Energ i 

Rumah 

Tangga 

Nilai indeks konsumsi 

energi rumah tangga di 

setiap kelurahan 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 Melakukan Penelitian 
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Tahap ini diawali dengan pembuatan instrumen penelitian seperti kuesioner dan form 

observasi, serta perizinan guna mendukung survei lapangan. Pada survei lapangan 

dilakukan pengumpulan data primer guna mengkonfirmasi proposisi penelitian di tahap 

selanjutnya, diantaranya dengan membagikan kuesioner sebagai sampel populasi dengan 

objek rumah tangga dan disebar secara acak di 27 Kelurahan di Kota Tegal, observasi 

terhadap obyek-obyek yang sudah ditentukan dalam tabel kebutuhan data, dan telaah 

dokumen dari berbagai instansi. 

Setelah selesai dengan pengumpulan data, tahap selanjutnya yakni mengidentifikasi 

perubahan variabel iklim, menganalisis tingkat risiko iklim, besaran konsumsi energi, dan 

pola risiko iklim-konsumsi energi di Kota Tegal. Kajian ini akan didasarkan pada sasaran-

sasaran penelitian, yaitu identifikasi perubahan variabel iklim, analisis risiko iklim, analisis 

konsumsi energi rumah tangga, dan analisis tipologi kelurahan berdasarkan risiko iklim dan 

konsumsi energi. Kesimpulan dan pemberian rekomendasi kepada stakeholder terkait akan 

menjadi bagian penutup dari penelitian ini.  

 

1.9 Data 

Data menjadi pendukung penting di dalam penelitian. Data dalam subbab ini akan 

membahas mengenai data penelitian dan teknik pengumpulan data. Data penelitian berisikan list atau 

daftar data yang telah disesuaikan dengan variabel-variabel yang telah terbentuk untuk mendukung 

penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun kebutuhan data dan teknik pengumpulannya dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1.9.1 Data Penelitian 

Kebutuhan data dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

pengumpulan data yang mendukung analisis penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel I.2. 

 

Tabel I. 2 

Data Penelitian 

Sasaran Variabel  
Kebutuhan / 

Nama Data 

Tipe 

Data 

Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpu

lan Data 

Sumber 

Data 

Mengident

ifikasi 

perubahan 

variabel 

iklim d i 

Kota Tegal 

 Fenomena 

Perubahan 

Iklim 

(Perubahan 

Variabel 

Iklim) 

Temperatur Numerik 
1995 - 

2015 
Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BMKG 

Stasiun I 

Provinsi 

Jawa Tengah 

Kelembaban Numerik 
1995 - 

2015 
Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BMKG 

Stasiun I 

Provinsi 

Jawa Tengah 
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Sasaran Variabel  
Kebutuhan / 

Nama Data 

Tipe 

Data 

Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpu

lan Data 

Sumber 

Data 

Ketinggian 

Permukaan Laut  
Numerik 

1995 - 

2015 
Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

Badan 

Informasi 

Geospasial 

& Pangkalan 

TNI AL 

Kota Tegal 

Kecepatan 

Angin 
Numerik 

1995 - 

2015 
Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BMKG 

Stasiun I 

Provinsi 

Jawa Tengah 

Curah Hujan  Numerik 
1995 - 

2015 
Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BMKG 

Stasiun I 

Provinsi 

Jawa Tengah 

Menganali

sis risiko 

iklim d i 

Kota Tegal 

Bahaya 

Jenis bencana / 

bahaya 
Teks Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPBD Kota 

Tegal 

Kemungkinan/I

ntensitas 

kejad ian 

bencana / 

bahaya 

Deskripsi Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPBD Kota 

Tegal 

Konsekuensi 

kejad ian 

bencana / 

bahaya 

Deskripsi Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPBD Kota 

Tegal 

Kerentanan 

Jumlah 

penduduk 

kelurahan  

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah 

penduduk 

kecamatan 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah 

penduduk kota 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah KK Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah 

penduduk 

perempuan 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah Balita  Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah 

Penduduk Usia 

Produktif 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah manula  Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah 

penduduk 

pemilik 

Jamkes mas 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Luas kawasan Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Luas kawasan 

terbangun 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 
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Sasaran Variabel  
Kebutuhan / 

Nama Data 

Tipe 

Data 

Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpu

lan Data 

Sumber 

Data 

Luas kawasan 

fungsional 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jenis mata 

pencaharian 

penduduk 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Sumber air 

bersih 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah fasilitas 

pendidikan 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah lulusan Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jumlah fasilitas 

kesehatan 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Kondisi 

bangunan 

rumah  

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Jenis sanitasi 

yang digunakan 
Numerik Terkini Sekunder 

Telaah 

Dokumen  

BPS Kota 

Tegal 

Menganali

sis 

konsumsi 

energi total 

dari sektor 

rumah 

tangga di 

Kota Tegal 

Konsumsi 

Energ i 

Listrik 

Rumah 

Tangga 

Konsumsi 

Listrik Kota 

Tegal 

Numerik Terkini Sekunder 
Telaah 

Dokumen  

PT. PLN 

APJ Tegal 

Daya listrik 

rumah tangga 

(VA) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Rata-rata 

penggunaan 

listrik 

(KWh/rumah 

tangga/bulan) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Tarif listrik 

(Rupiah/bulan) 
Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah 

pendingin 

ruangan (unit) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Penggunaan 

pendingin 

ruangan  (jam / 

hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah 

penghangat 

ruangan (unit) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Penggunaan 

penghangat 

ruangan (jam/ 

hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah Water 

heater (unit) 
Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Penggunaan 

Water heater 

(jam/hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah Lemari 

Pendingin (unit) 
Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 
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Sasaran Variabel  
Kebutuhan / 

Nama Data 

Tipe 

Data 

Tahun 

Data 

Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpu

lan Data 

Sumber 

Data 

Penggunaan 

Lemari 

Pendingin 

(jam/hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah 

penerangan 

(unit) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Pengunaan 

penerangan 

(jam/hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Konsumsi 

Energ i 

Bahan 

Bakar 

Kendaraan 

Biaya 

transportasi 

(rupiah/hari) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Jumlah bahan 

bakar (liter/hari) 
Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Pemilihan moda 

transportasi 

untuk 

perjalanan  

Teks Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Alasan 

pemilihan moda 
Teks Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Aktivitas 

Perjalanan 
Teks Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Kepemilikan/ju

mlah  kendaraan 

pribadi (unit) 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Intensitas 

perjalanan 

motorized per 

hari 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Tujuan 

perjalanan 

motorized per 

hari 

Teks Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Intensitas 

perjalanan non-

motorized per 

hari 

Numerik Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Tujuan 

perjalanan non-

motorized per 

hari 

Teks Terkini Primer Kuesioner Masyarakat 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

1.9.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan tabel data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini terdiri dari dua cara, yakni teknik pengumpulan data primer dan teknik 

pengumpulan data sekunder. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:  
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1.9.2.1 Teknik Pengumpulan Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan 

kuesioner dan melakukan Observasi lapangan.  

a. Kuesioner 

Adapun pengumpulan data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner 

merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang 

mendukung penelitian terhadap responden. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini 

ditujukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di 27 Kelurahan di Kota Tegal.  

b. Observasi 

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan lapangan atau 

wilayah studi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud melihat kondisi 

dari dampak perubahan iklim yang berada di wilayah studi. Observasi juga dilakukan untuk 

menambah pengetahuan terkait konsumsi energi perkotaan di Kota Tegal diantaranya 

melihat rumah-rumah warga dengan penggunaan alat pendingin dan aktivitas perjalanan 

masyarakat. 

1.9.2.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian dokumen 

serta studi literatur dan telaah dokumen dari data-data yang telah dibutuhkan.  

a. Kajian Literatur 

Kajian literatur dimaksudkan untuk memperoleh teori atau konsep dan/atau informasi yang 

terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian literatur yang diperoleh berasal 

dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku-buku, informasi dari situs-situs pencarian 

di internet, dan hasil penelitian terdahulu dari berbagai sumber publikasi. Kajian literatur 

dalam penelitian ini membahas mengenai perubahan iklim yakni perubahan iklim, dampak 

dan risiko perubahan iklim, konsumsi energi, serta keterkaitan perubahan iklim dan 

konsumsi energi. 

b. Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari 

sumber dokumen-dokumen perencanaan maupun data statistik yang disediakan oleh 

instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Telaah dokumen dilakukan dengan memilah 

kembali data dan informasi yang telah ada sesuai kebutuhan data dari penelitian. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan survei instansi terkait, seperti:  

 BPS Kota Tegal  

 BAPPEDA Kota Tegal 

 Seluruh Kantor Kelurahan di 

Kota Tegal 

 BPBD Kota Tegal 
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 BMKG Stasiun I Provinsi Jawa 

Tengah  

 Pangkalan TNI AL Kota Tegal 

 Badan Informasi Geospasial 

 PT. PLN APJ Tegal 

Data yang diperlukan dalam survei instansi ini diantaranya adalah data dasar mengenai 

gambaran Kota Tegal, data-data yang berkaitan dengan variabel perubahan iklim, 

kerentanan, dan bahaya yang ditimbulkan akibat perubahan iklim di Kota Tegal. 

 

1.10 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang mendukung pengolahan data yang telah terkumpul 

dari hasil survei lapangan dan telaah dokumen. Adapun gambaran mengenai proses analisis dan 

teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1.10.1 Proses Analisis 

Proses analisis bertujuan menjelaskan tahapan atau alur dari analisis penelitian. Proses 

analisis ini dibagi menjadi tiga yaitu input, proses, dan output. Di dalam input menjelaskan variabel 

dan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis selanjutnya. Kemudian pada tahap 

proses menjelaskan teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian. Tahap proses juga 

difungsikan untuk merespon input yaitu meneruskannya pada tahap mengolah data yang telah 

dikompilasi. Tahap terakhir yaitu output berisi hasil akhir dari tahap-tahap penelitian sebelumnya. 

Output ini merupakan hasil dari analisis dan sudah dapat dilakukan pembahasan analisis.  

Input dari penelitian ini adalah variabel-variabel perubahan iklim diantaranya curah hujan, 

temperatur, kelembaban, kecepatan angin, dan ketinggian permukaan air laut; data terkait 

kemungkinan dan konsekuensi bahaya; data terkait kependudukan dan ketersediaan infrastruktur dan 

fasilitas; data penggunaan listrik rumah tangga dan penggunaan bahan bakar kendaraan; serta data-

data terkait penggunaan alat-alat listrik dan moda transportasi. Di dalam penelitian ini akan 

dilakukan empat tahapan analisis. Empat tahap ini disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai 

dari penelitian ini. Tahap pertama atau analisis pertama yakni analisis dengan input variabel atau 

fenomena perubahan iklim. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis fenomena perubahan 

iklim dan analisis proyeksi iklim. Perubahan iklim dapat diidentifikasi dari variabel-variabel 

diantaranya temperatur, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, ketinggian permukaan laut, dan 

iklim ekstrem. Data temperatur, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, dan ketinggian 

permukaan laut yang didapatkan dari telaah data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

fenomena perubahan iklim. Untuk mengidentifikasi iklim ekstrem digunakan analisis proyeksi iklim 

dengan input berupa data curah hujan. Analisis fenomena perubahan iklim dimaksudkan untuk 

melihat bagaimana variabel-variabel iklim berubah dalam beberapa tahun terakhir. Analisis proyeksi 
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iklim dilakukan guna mengetahui kondisi iklim di masa depan termasuk diantaranya ada atau 

tidaknya kejadian iklim ekstrem. Kedua analisis ini bertujuan untuk membukt ikan ada atau tidaknya 

perubahan iklim di Kota Tegal. 

Pada tahap analisis kedua ditujukan untuk mencapai sasaran penelitian kedua dengan data-

data dari variabel bahaya dan kerentanan. Sebelum menganalisis risiko iklim yang merupakan 

sasaran kedua dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis bahaya dan analisis kerentanan. Analisis 

bahaya memerlukan beberapa data diantaranya skala kemungkinan dan konsekuensi terjadinya 

bahaya dari dampak perubahan iklim di suatu wilayah. Analisis ini kemudian memberikan has il 

akhir berupa tingkat bahaya dari setiap kelurahan di Kota Tegal. Analisis kerentanan menggunakan 

data-data terkait kondisi kependudukan, kondisi wilayah termasuk di dalamnya yakni ketersediaan 

infrastruktur dan fasilitas. Dari analisis kerentanan akan dihasilkan tingkat kerentanan dari masing-

masing kelurahan di Kota Tegal. Kedua analisis tersebut sekaligus sebagai input untuk melakukan 

analisis risiko iklim atau umum disebut penilaian risiko iklim. Penilaian risiko iklim menghasilkan 

beberapa kategori tingkat risiko iklim yakni sangat sangat rendah, sangat rendah, rendah, sedang, 

tinggi, sangat tinggi, hingga sangat sangat tinggi, sehingga akan dihasilkan pula daerah atau zona 

atau kelurahan-kelurahan dengan masing-masing tingkat risiko. 

Pada tahapan ketiga, analisis dilakukan untuk mencapai sasaran ketiga yaitu menganalisis 

total konsumsi energi rumah tangga dari penggunaan listrik dan bahan bakar kendaraan. Untuk 

memenuhi sasaran ketiga akan dilakukan analisis konsumsi energi dan analisis statistik deskriptif. 

Analisis konsumsi energi dimaksudkan untuk menghitung total konsumsi energi rumah tangga di 

setiap kelurahan di Kota Tegal. Data-data yang diperlukan adalah kWh listrik per rumah tangga per 

bulan dan liter bahan bakar yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga dalam sehari. Keduanya 

kemudian dikonversi dalam satuan BTU (British Thermal Unit) sebagai satuan energi internasional. 

Untuk mendukung analisis konsumsi energi, selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif pada 

data-data pendukung lainnya seperti pada konsumsi listrik (penggunaan pendingin dan penghangat 

ruangan, water heater, lemari pendingin, dan penerangan), serta pada konsumsi bahan bakar 

kendaraan (penggunaan moda, tujuan dan aktivitas perjalanan). Analisis statistik deskriptif ini juga 

dimaksudkan untuk membantu memudahkan dalam mengolah dan menginterpretasikan data hasil 

penelitian di lapangan.  

Tahap analisis keempat adalah analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran terakhir 

yakni menganalisis tipologi kelurahan berdasarkan risiko iklim dan konsumsi energi. Input dari 

analisis ini adalah hasil dari dua analisis yang dilakukan sebelumnya yaitu nilai risiko iklim dan 

konsumsi energi total rumah tangga. Analisis yang digunakan adalah analisis tipologi. Tipologi 

dilakukan untuk menggolongkan kelurahan-kelurahan berdasarkan nilai risiko iklim dan konsumsi 

energinya. Tipologi membagi 27 kelurahan di Kota Tegal menjadi empat kelas yaitu kelurahan 
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dengan risiko iklim dan konsumsi energi yang tinggi, kelurahan dengan risiko iklim tinggi dan 

konsumsi energi rendah, kelurahan dengan risiko iklim dan konsumsi energi yang rendah, serta 

kelurahan dengan risiko iklim rendah dan konsumsi energi tinggi. Dari keempat kelas dalam tipologi 

diharapkan dapat memberikan hasil akhir berupa pola spasia l kelurahan-kelurahan berdasarkan risiko 

iklim dan konsumsi energi rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai proses analisis di dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 diagram proses analisis. 

 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2017 

Gambar 1. 3  

Kerangka Analisis Penelitian 
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1.10.2 Teknik Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan beberapa teknik 

diantaranya analisis perubahan iklim berupa analisis fenomena dan proyeksi iklim dari temperatur, 

kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, dan ketinggian permukaan air laut; analisis risiko iklim 

yang terdiri dari analisis bahaya perubahan iklim dan kerentanan; analisis konsumsi energi; dan 

analisis tipologi. Analisis fenomena perubahan iklim dimaksudkan untuk melihat tren perubahan 

iklim di Kota Tegal melalui data historis hasil pengamatan langsung dari instansi terkait.  Analisis 

risiko iklim dimaksudkan untuk mengetahui kategori risiko di tiap kelurahan yang dipengaruhi oleh 

tingkat bahaya dan kerentanannya. Analisis konsumsi energi dimaksudkan untuk menghitung 

penggunaan energi listrik dan bahan bakar kendaraan dari hasil survei lapangan. Hasil dari analisis 

risiko iklim dan konsumsi energi dalam bentuk indeks selanjutnya akan digunakan sebagai masukan 

dalam analisis tipologi. Analisis tipologi dimaksudkan untuk mengklasifikasikan kelurahan 

berdasarkan risiko iklim dan konsumsi energi hingga membuat pola spasial tertentu. Berikut ini akan 

dijelaskan teknik analisis dari masing-masing analisis yang ada dalam penelitian ini:  

1) Analisis Fenomena Perubahan Iklim dan Proyeksi Iklim 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan analisis perubahan iklim pada data temperatur, 

kelembaban, curah hujan, kecepatan angin, dan ketinggian permukaan laut, serta analisis proyeksi 

iklim dengan data curah hujan. Analisis fenomena perubahan iklim akan disajikan dalam bentuk 

deskripsi dan grafik. Tujuan analisis ini yakni melihat perubahan temperatur, kelembaban, curah 

hujan, kecepatan angin, dan ketinggian permukaan laut berdasarkan data 20 tahun terakhir, 

sehingga dapat diketahui ada tidaknya perubahan variabel-variabel iklim. Analisis proyeksi iklim 

bertujuan untuk meramalkan kejadian iklim ekstrem pada masa mendatang dengan menggunakan 

data curah hujan dari BMKG dalam 20 tahun terakhir. Selanjutnya data dianalisis dalam beberapa 

model dan skenario. Hasil ini dapat memperkuat perkiraan adanya perubahan iklim dan 

dampaknya bagi perkotaan. 

Untuk menganalisis perubahan iklim menggunakan analisis proyeksi iklim diperlukan data-

data historis klimatologi (data curah hujan). Penggunaan data keluaran GCM (Global Circulation 

Model) untuk proyeksi iklim memerlukan suatu langkah pengolahan yang dikenal sebagai metode 

downscaling. Berikut penjelasannya: 

 Dalam pemilihan metode/skema downscaling perlu diperhatikan tujuan dan sasaran dari 

pekerjaan yang akan dilakukan 

 Secara umum terdapat dua metode downscaling, yaitu dynamic downscaling dan statistical 

downscaling. Metode statistical downscaling lebih memungkinkan untuk diterapkan pada 

sumber daya yang terbatas 
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 Dalam keperluan analisis dampak dan penilaian risiko perubahan iklim dapat digunakan 

metode statistical downscaling yang lebih sederhana. 

Dalam penelitian ini akan digunakan 3 skenario yaitu A2, A1B, dan B2 dengan tahapan 

analisis sebagai berikut: 

1. Penetapan Peluang Kejadian Iklim Ekstrem dari Data Historis;  

2. Perhitungan Peluang Kejadian Iklim Ekstrem dari Data Proyeksi; 

3. Tren Kejadian Iklim Ekstrem (Bencana): Membandingkan Data Historis dan Proyeksi.  

Hasil perhitungan akan menunjukan nilai peluang kejadian Bencana. Klasifikasi nilai 

peluang kejadian bencana dapat dilihat pada Tabel I.3 berikut. 

 
Tabel I. 3 

Klasifikasi Nilai Peluang Kejadian Bencana 

Nilai Peluang Kejadian 

Bencana 

Kemungkinan 

Terjadinya 

Iklim Ekstrem 

Klasifikasi Skor 

>0.91 Sangat Tinggi Sangat Bahaya 5 

0.66 - 0.90 Tinggi Bahaya 4 

0.33 - 0.65 Sedang Agak Bahaya 3 

0.11 - 0.32 Rendah Kurang Bahaya 2 

<0.10 Sangat Rendah Tidak Bahaya 1 

Sumber: CCROM, dalam Mercy Corps Indonesia, 2017 

2) Analisis Risiko Iklim 

Di Indonesia, metode penilaian risiko bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 

tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Menurut Perka BNPB Nomor 2 

Tahun 2012 dijelaskan bahwa risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat 

kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah 

jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Menurut Permen LHK, 

penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim dilakukan untuk memetakan tingkat kerentanan 

dan risiko iklim historis dan masa depan pada suatu wilayah dan/atau sektor spesifik sebagai 

dasar penyusunan pilihan adaptasi yang perlu dilakukan untuk mengurangi potensi dampak 

negatif perubahan iklim dan bila dimungkinkan untuk memanfaatkan peluang dampak perubahan 

iklim pada suatu wilayah dan/atau sektor spesifik.  
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Secara garis besar, analisis penilaian risiko diawali dengan analisis bahaya dan analisis 

kerentanan karena risiko merupakan fungsi dari bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability). 

Bahaya (hazard) akibat perubahan iklim adalah fungsi dari karakteristik, besaran dan laju 

perubahan serta variabilitas iklim (Mercy Corps Indonesia, 2017). Kerentanan (vulnerability) 

adalah fungsi dari keterpaparan (exposure), sensitivitas (sensitivity) dan kapasitas adaptasi 

(adaptive capacity). Perhitungan risiko bencana dapat dilakukan dengan metode perhitungan 

berikut: 

                        Risiko = Bahaya (Hazard) x Kerentanan (Vulnerability)  

 

Pengkelasan nilai bahaya (H) didasarkan pada dampak bahaya yang dibagi menjadi 5 kelas, 

yaitu Sangat Bahaya, Bahaya, Agak Bahaya, Kurang Bahaya dan Tidak Bahaya. Nilai kerentanan 

(V) dihitung dengan menormalisasi nilai setiap indikator yang menyusun komponen kerentanan 

(E, S, dan AC) untuk setiap jenis bahaya dan mengalikannya dengan faktor pembobot yang 

dijustifikasi oleh para pakar, kemudian membaginya menjadi 5 (lima) kelas Sangat Rentan, 

Rentan, Agak Rentan, Kurang Rentan, dan Tidak Rentan. Sehingga penggabungan matriks H dan 

V terlihat dalam Tabel I.4 berikut: 

 
Tabel I. 4 

Kategorisasi Tingkat Risiko Berdasarkan Analisis Bahaya (H) dan Analisis Kerentanan (V) 

 Bahaya (H) 

Sangat 

Bahaya 

Bahaya Agak 

Bahaya 

Kurang 

Bahaya 

Tidak 

Bahaya 

K
e
r
e
n

ta
n

a
n

 (
V

) 

Sangat Rentan SST SST ST T S 

Rentan SST ST T S R 

Agak Rentan ST T S R SR 

Kurang Rentan T S R SR SSR 

Tidak Rentan S R SR SSR SSR 

Sumber: ICLEI Oceania, 2008; Mercy Corps Indonesia, 2017 

Keterangan Kategori Risiko: 

SST = Sangat Sangat Tinggi (7) 

ST  = Sangat Tinggi (6) 

T  = Tinggi (5) 

S = Sedang (4)  

R  = Rendah (3) 

SR  = Sangat Rendah (2) 

SSR = Sangat Sangat Rendah (1) 

Penyusunan peta risiko iklim merupakan hasil overlay dari peta bahaya dan kerentanan. 

Peta risiko iklim dibuat berdasarkan ancaman atau bahaya yang terjadi di suatu kawasan. Untuk 

lebih jelasnya mengenai analisis bahaya dan kerentanan dapat dilihat penjelasan di bawah ini.  

A.  Analisis Bahaya 
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Analisis bahaya digunakan untuk memperkuat analisis perubahan iklim. Jika dalam 

analisis perubahan iklim terkonfirmasi adanya perubahan variabel-variabel iklim dalam 

beberapa tahun lalu dan mendatang, maka kemungkinan dampak perubahan iklim telah terjadi 

di berbagai wilayah terdampak, salah satunya Kota Tegal. Dampak perubahan iklim akan 

menimbulkan bahaya bagi wilayah dan aktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, diperlukan 

antisipasi melalui pemahaman akan tingkat bahaya di setiap wilayah. Analisis bahaya bertujuan 

untuk mengetahui tingkat bahaya di setiap kelurahan di Kota Tegal. Sebagai bagian atau 

representasi dari dampak perubahan iklim, hasil analisis bahaya akan digunakan untuk 

menganalisis pada tahap selanjutnya yakni pada analisis risiko iklim.  

Analisis bahaya dilakukan dalam empat tahapan yaitu mengidentifikasi bahaya, membuat 

matriks bahaya, melakukan skoring dan pembobotan bahaya, dan menilai bahaya gabungan. 

Dalam mengidentifikasi bahaya dapat digunakan data sekunder maupun primer. Dalam 

penelitian ini, alternatif pertama yang pilih adalah menggunakan data sekunder dari BPBD Kota 

Tegal untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di Kota Tegal. Selanjutnya pada 

penyusunan mastriks bahaya, dinilai skala konsekuensi dan skala kemungkinan. Skala 

konsekuensi berisi kategori dari tiap bencana, apakah tidak nyata (signifikan), menengah, atau 

luar biasa (katastropik). Skala kemungkinan menggolongkan bahaya dalam kategori jarang, 

mungkin, dan hampir pasti dengan indikator-indikator yang telah ditentukan, misalnya bencana 

dengan skala kemungkinan hampir pasti memiliki peluang kejadian lebih dari 50 persen dan 

terjadi dalam beberapa kali setiap tahunnya. Untuk menilai skala konsekuensi dan skala 

kemungkinan digunakan indikator berikut (Tabel I.5). 

 

Tabel I. 5 

Penilaian Skala Konsekuensi dan Skala Kemungkinan 

Skala Konsekuensi 

 Tidak Nyata 

(Signifikan) 

Menengah Luar Biasa 

(Katastropik) 

Keterangan:  Dampak 

kerusakan hampir 

tidak ada 

 Tidak 

menghalangi 

pencapaian target 

pembangunan 

pemerintah 

 Tidak 

membutuhkan 

tambahan 

kapasitas tertentu 

 Tidak 

membutuhkan 

biaya tambahan 

 Dampak kerusakan 

terjadi di sebagian 

kecil wilayah kota  

 Dapat mengganggu 

pencapaian target 

pembangunan 

pemerintah 

 Membutuhkan 

tambahan kapasitas 

tertentu 

 Membutuhkan biaya 

tambahan dari 

anggaran sendiri 

(realokasi) 

 Dampak kerusakan 

terjadi di sebagian 

besar wilayah kota 

 Dapat menghalangi 

pencapaian target 

pembangunan 

pemerintah 

 Membutuhkan 

tambahan kapasitas 

khusus, dalam 

jangaka waktu yang 

panjang 

 Membutuhkan biaya 

tambahan yang sangat 

besar (bantuan 

pemerintah pusat) 

Skala Kemungkinan 



31 
 

 
 

 Hampir Pasti  Mungkin Jarang  

Kejadian Berulang  Dapat terjadi 

beberapa kali per 

tahun 

Terjad i sekali dalam 10 

tahun 

Terjad i sekali dalam 

kurun >25 tahun 

Kejadian Tunggal Peluang terjadi lebih  

dari 50% 

Peluang terjadi <50% 

tapi masih cukup tinggi 

Peluang terjadi 

mendekat i nol 
Sumber: ICLEI Oceania, 2008  

 

Selanjutnya untuk menilai tingkat bahaya, dilakukan penyilangan tingkat konsekuensi 

dengan tingkat kemungkinan dari bahaya. Dari penyilangan tersebut didapatkan hasil tingkat 

bahaya dari sangat bahaya, bahaya, agak bahaya, kurang bahaya, dan tidak bahaya (Tabel I.6). 

 

Tabel I. 6 

Matriks Tingkat Bahaya 

MATRIKS BAHAYA 
KONS EKUENS I 

Luar Biasa Menengah Tidak Nyata 

K
E

M
U

N
G

K
I
N

A
N

 

Hampir Pasti  Sangat Bahaya Bahaya Agak Bahaya 

Mungkin Bahaya Agak Bahaya Kurang Bahaya 

Jarang  Agak Bahaya Kurang Bahaya Tidak Bahaya 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008; ICLEI Oceania, 2008  

  

Skoring bahaya dinilai berdasarkan kategori bahaya yang didapat dari matriks tingkat 

bahaya (Tabel I.6). Setiap kelurahan umumnya memiliki beberapa bahaya dengan kategori 

berbeda-beda (tingkat bahaya yang berbeda). Kategori tersebut perlu dikonversi menjadi suatu 

nilai untuk proses selanjutnya. Adapun skoring nilai untuk masing-masing kategori menurut 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2008): 

 (SB) Sangat Bahaya = 5;  

 (B) Bahaya = 4;  

 (AB) Agak Bahaya = 3;  

 (KB) Kurang Bahaya = 2;  

 (TB) Tidak Bahaya = 1. 



 
 

 
 

Selanjutnya adalah menilai tingkat bahaya gabungan. Untuk menilainya, masing-masing skor 

bahaya di masing-masing kelurahan dikalikan dengan bobot lalu dijumlah untuk mendapatkan 

total nilai atau nilai bahaya gabungan. Nilai bahaya gabungan kemudian dikategorikan 

berdasarkan kategori skoring di atas. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

hasil skoring nilai akhir tersebut akan digunakan sebagai data bagi analisis risiko iklim. 

B.  Analisis Kerentanan 

Kerentanan merupakan tingkatan suatu sistem rawan dan tidak mampu mengatasi dampak 

dari perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrem. Kerentanan merupakan 

fungsi dari tingkat keterpaparan (E), sensitivitas (S), dan kemampuan adaptasi (AC) dari suatu 

sistem (IPCC, 2007). Semakin tinggi tingkat keterpaparan atau tingkat sensitivitas maka akan 

semakin besar kerentanan. Semakin tinggi kemampuan adaptasi maka akan semakin kecil 

kerentanan.  

KERENTANAN = f (E, S, AC) 

Indikator analisis kerentanan dapat diperoleh melalui instansi pemerintah dan melalui 

data potensi desa serta kecamatan dalam angka yang memiliki lingkup hingga tingkat kelurahan. 

Penentuan bobot untuk tiap indikator kerentanan ditentukan dari justifikasi para ahli dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan di kota terkait. Pada penelitian ini, indikator dan bobot 

yang digunakan merujuk pada indikator dan pembobotan yang telah ada pada laporan penelitian 

Handayani, et al. (2016) dengan studi kasus di Kota Tegal. Indikator kerentanan tersebut dipilih 

berdasarkan ketersediaan data dan kesesuaiannya dalam menggambarkan tingkat keterpaparan, 

sensitivitas, dan kapasitas adaptasi kota. Semakin sensitif suatu indikator untuk menggambarkan 

kondisi kota, maka bobotnya semakin besar dan berlaku sebaliknya.  

Analisis tingkat kerentanan dimulai dengan mengolah data untuk masing-masing 

indikator-indikator yang telah ditentukan. Semua indikator tersebut akan digunakan sebagai alat 

untuk mengukur tingkat kerentanan kota. Proses penghitungan indikator dilakukan 

menggunakan dua cara sebagai berikut: 

a) Membagi nilai indikator dengan data yang sesuai untuk mengahasilkan rasio data. 

Metode rasio digunakan untuk data mengenai kondisi atau keadaan yang melibatkan 

banyak orang.  

b) Memberikan skoring secara langsung terhadap data. Metode skoring digunakan untuk 

data yang dibuat berdasarkan klasifikasi per kategori atau opsi, misalnya data jenis 

permukaan jalan, jenis mata pencaharian, dan data sejenis lainnya. 

Setelah melakukan perhitungan indikator untuk masing-masing IKS (keterpaparan & 

sensitivitas) dan IKA (kapasitas adaptasi), maka akan diperoleh nilai IKS dan IKA untuk 

masing-masing kelurahan. Nilai IKS dan IKA dikalikan dengan bobot masing-masing indikator 



 
 

 
 

dan dinormalisasi untuk mendapatkan indeks IKS dan IKA pada rentang 0 – 1. Setelah itu, 

kedua indeks dikombinasikan untuk menentukan posisi kelurahan dalam kuadran mengikuti 

ketentuan seperti di Tabel I.7 berikut: 

 
Tabel I. 7 

Kategorisasi Tingkat Kerentanan Berdasarkan Nilai IKS dan IKA 

HAS IL PERHITUNGAN KUADRAN KATEGORI 

Ano.IKS<0, Ano.IKA>0, Ano IKS-IKA<-0,25 1 Tidak Rentan 

Ano.IKS>0, Ano.IKA>0, Ano IKS+IKA>0,25 2 Kurang Rentan 

Ano IKS+IKA<0,25, Ano.IKS+IKA>-0,25, Ano IKS-

IKA<0,25, Ano.IKS-IKA>-0,25 
3 Agak Rentan 

Ano.IKS<0, Ano.IKA<0, Ano IKS+IKA<-0,25 4 Rentan 

Ano.IKS>0, Ano.IKA<0, Ano IKS-IKA>0,25 5 Sangat Rentan 

Sumber: CCROM, dalam Mercy Corps Indonesia, 2017 

Keterangan: 

Kuadran 1 = Tingkat keterpaparan dan sensitivitas rendah; kapasitas adaptasi tinggi.  

Kuadran 2 = Tingkat keterpaparan dan sensitivitas tinggi; kapasitas adaptasi tinggi.  

Kuadran 3 = Tingkat keterpaparan dan sensitivitas; kapasitas adaptasi menengah. 

Kuadran 4 = Tingkat keterpaparan dan sensitivitas rendah; kapasitas adaptasi rendah. 

Kuadran 5 = Tingkat keterpaparan dan sensitivitas tinggi; kapasitas adaptasi rendah. 

3) Analisis Konsumsi Energi 

Analisis konsumsi energi digunakan untuk menganalisis kedua variabel yaitu konsumsi 

listrik rumah tangga dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Kedua sektor ini selanjutnya akan 

dijumlahkan menjadi total konsumsi energi rumah tangga dan masing-masing memiliki satuan 

BTU (British Thermal Unit). Untuk pengumpulan data di lapangan, konsumsi listrik masih 

menggunakan satuan kWh, sedangkan konsumsi bahan bakar masih dalam satuan liter. 

Konversi satuan dibutuhkan agar keduanya memenuhi syarat dan sesuai dengan standar. Oleh 

karenanya, analisis konsumsi energi akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu konversi satuan dan 

pengkelasan. 

Pada konversi satuan konsumsi listrik, untuk konsumsi listrik sebesar 1 kWh, artinya 

sama dengan menghabiskan 3,412.14 BTU (Hofstrand, 2008a). Namun, sebelum mendapat 

jumlah kWh yang dihabiskan masing-masing rumah tangga, terlebih dahulu dihitung melalui 

pembagian data jumlah tarif listrik dalam rupiah dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku 

per golongan daya listrik. Tarif yang digunakan dalam perhitungan adalah tarif yang berlaku 

sejak bulan Juli 2017 dikarenakan survei lapangan dilakukan di bulan Oktober 2017. 

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM dalam Peraturan Menteri ESDM 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh 



 
 

 
 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), maka TDL per golongan daya listrik untuk keperluan 

rumah tangga sebagai berikut: 

450 VA = Rp 415.00 /kWh 

900 VA  = Rp 1,352.00 /kWh 

1300 VA  = Rp 1,467.28 /kWh 

2200 VA  = Rp 1,467.28 /kWh 

Sebagai contoh apabila rumah tangga menghabiskan sebanyak 200,000 Rupiah per bulan 

dan daya yang digunakan adalah 900 VA, maka kWh yang digunakan oleh rumah tangga dalam 

satu bulan adalah Rp 200,000.00 dibagi Rp 1,352.00/kWh yaitu 147.9 kWh. Kemudian 1 kWh 

ditetapkan 3,412.14 BTU, sehingga untuk 147.9 kWh adalah 147.9 x 3,412.14 atau rumah 

tangga tersebut telah mengkonsumsi energi sebanyak 504,754.4 BTU dalam satu bulan untuk 

kebutuhan listrik.  

Konversi satuan dari liter ke BTU adalah bentuk dari melakukan standarisasi pada 

konsumsi bahan bakar kendaraan (BBM). Untuk konversi satuan dibedakan menjadi dua yaitu 

menurut High (gross) Heating Value (HHV) dan Lower (net) Heating Value (LHV). 

Berdasarkan HHV, 1 liter bensin setara dengan 33,025 BTU, sedangkan berdasarkan LHV, 1 

liter senilai dengan 30,489 BTU (Hofstrand, 2008b). HHV dan LHV memiliki nilai yang hampir 

sama persis. Namun, LHV dianggap paling mendekati dengan hasil konsumsi energi yang 

sesungguhnya di dalam banyak kasus. HHV masih termasuk kondensasi produk pembakaran 

yang bergantung pada kandungan hidrogen dari bahan bakar dengan nilai kisaran lebih besar 

5% (dalam kasus batubara) dan 10% (untuk gas alam). 

Kesesuaian penggunaan LHV dan HHV saat membandingkan bahan bakar, menghitung 

efisiensi termal, dan lainnya bergantung pada pengaplikasiannya. Untuk stasiun pembakaran 

dengan gas buang yang didinginkan terlebih dahulu sebelum dilepaskan (misalnya pada 

pembangkit listrik), penggunaan HHV akan lebih tepat. Akan tetapi, ketika tidak ada proses 

demikian (misalnya pada kendaraan bermotor), LHV lebih sesuai untuk digunakan (Hofstrand, 

2008b). Dalam praktiknya, publikasi dari Eropa lebih banyak menggunakan LHV, sedangkan 

publikasi dari Amerika Utara lebih menggunakan HHV. Pada penelitian ini akan dilakukan 

perhitungan atau konversi untuk keduanya (HHV dan LHV), hanya untuk membandingkan 

jumlah konsumsi energi bahan bakar di Kota Tegal. Pada tahap selanjutnya, saat menjumlahkan 

konsumsi energi listrik dan bahan bakar kendaraan menjadi konsumsi energi total, akan 

digunakan LHV dikarenakan dalam beberapa kasus LHV lebih mendekati konsumsi energi 

nyata di lapangan dan beberapa rujukan menyebutkan bahwa perbandingan atau konversi energi 

pada kendaraan bermotor lebih sesuai apabila menggunakan nilai LHV (Lower (net) Heating 

Value). 



 
 

 
 

Tahap kedua dari analisis konsumsi energi adalah melakukan klasifikasi atau pengkelasan 

untuk mengkategorikan rata-rata konsumsi energi setiap kelurahan di Kota Tegal dalam 

tingkatan-tingkatan hingga membentuk konsumsi energi kota. Pada total konsumsi energi 

dihitung jumlah kelas melalui rumus Sturges (1926): 

 

K = 1 + 3.3 log n 

Keterangan: 

K = Jumlah kelas yang dicari 

n = Jumlah set data 

Banyaknya data (n) adalah 27, sehingga didapatkan enam kelas atau enam tingkat konsumsi 

energi yang selanjutnya akan disesuaikan dengan jumlah konsumsi energi masing-masing 

kelurahan. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan rata-rata konsumsi energi setiap kelurahan 

didapatkan bahwa Kelurahan Muarareja memiliki konsumsi energi sebesar 70,000 BTU atau 

setelah dilakukan pengkelasan masuk ke dalam konsumsi energi tingkat 1. 

4) Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan data 

hasil pengolahan statistik agar lebih mudah dipahami dan ditampilkan sesuai dengan tujuannya. 

Beberapa data yang membutuhkan analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu data konsumsi 

energi listrik dan bahan bakar kendaraan yang semuanya diperoleh dari penyebaran kuesioner. 

Adapun dalam analisis ini akan dilakukan secara bertahap pada setiap variabel.  

Setiap variabel memiliki data-data dengan tipe beragam diantaranya rasio, interval, dan 

ordinal. Analisis statistik deskriptif tidak memiliki syarat mutlak untuk tipe data yang 

digunakan, dapat berupa rasio, interval, maupun ordinal. Hasil kuesioner dapat langsung diolah 

di dalam aplikasi SPSS melalui menu analyse dan descriptive statistic. Pada bagian ini akan 

dilakukan analisis deskriptif pada variabel konsumsi listrik rumah tangga. Adapun data yang 

akan dianalisis pada variabel ini adalah daya listrik, penggunaan listrik per bulan, biaya atau 

tarif listrik, jumlah alat pendingin, penggunaan alat pendingin, jumlah alat pemanas, dan 

penggunaan alat pemanas, jumlah water heater, penggunaan water heater, jumlah lemari 

pendingin dan penerangan, serta penggunaan lemari pendingin dan penerangan. Tahap 

selanjutnya, akan menganalisis variabel konsumsi bahan bakar kendaraan. Adapun data-data 

yang digunakan dalam analisis deskriptif ini antara lain penggunaan bahan bakar per hari, 

pemilihan moda, alasan pemilihan moda, kepemilikan moda, hingga intensitas dan tujuan 

pergerakan per hari. Selain menggunakan submenu descriptive pada menu analyse descriptive 

statistic, digunakan pula sub menu frequencies. Hampir sama dengan sebelumnya, pada 

submenu Frequencies akan membahas penjabaran ukuran statistik deskriptif seperti mean, 



 
 

 
 

median, kuartil, persentil, standar deviasi, dan lainnya, serta menyajikannya dalam bentuk 

histogram, bar chart, maupun pie chart yang akan memudahkan interpretasi dari data yang 

diperoleh di lapangan.  

5) Analisis Tipologi 

Tipologi adalah alat deskripsi dan analisis yang membantu mengembangkan dan 

menyempurnakan konsep, juga membuat kategori untuk klasifikasi dan pengukuran pada studi 

kasus sejenis (Collier, et al., 2012). Kerangka tipologi dalam penelitian ini mengakomodasi 

integrasi antara risiko iklim dan konsumsi energi rumah tangga. Bagian penting dari tipologi 

pada penelitian ini adalah menyusun diagram scatterplot dan membaginya menjadi empat 

kuadran atau kelompok dengan menetapkan garis yang membentuk perpotongan dari rata-rata 

nilai indeks risiko iklim dan nilai indeks konsumsi energi. Sumbu Y digunakan untuk 

mengalokasikan nilai indeks konsumsi energi dan sumbu X digunakan untuk mengalokasikan 

nilai indeks risiko iklim. Dalam penelitian ini digunakan unit kelurahan, maka setiap kelurahan 

akan berada pada titik koordinat X, Y tertentu dalam grafik. Kelurahan yang berada di dekat 

perpotongan titik X dan Y akan memiliki nilai indeks konsumsi energi dan risiko iklim rendah, 

sedangkan kelurahan dengan nilai X dan Y tinggi akan berada jauh dari titik perpotongan. 

Distribusi kelurahan-kelurahan pada bidang grafik adalah refleksi dari kelurahan tersebut. 

Misalnya, kelurahan dengan potensi risiko iklim tertinggi adalah kelurahan dengan konsumsi 

energi rendah di Kota Tegal dan sering dikaitkan dengan peningkatan keterpaparan dan 

rendahnya kapasitas untuk merespon bahaya. Empat bagian dalam diagram scatterplot 

mencerminkan karakteristik kelurahan yang tergabung di dalamnya. Adapun ke empat bagian 

ini yaitu: 

Kuadran I (Tinggi – Tinggi) : Kelompok kelurahan dengan nilai X dan Y tinggi yaitu 

memiliki nilai indeks risiko iklim tinggi dan konsumsi 

energi tinggi.  

Kuadran II (Tinggi – Rendah) : Kelompok kelurahan dengan nilai X tinggi, sedangkan 

nilai Y rendah yaitu memiliki indeks risiko iklim tinggi 

dan konsumsi energi rendah.  

Kuadran III (Rendah – Tinggi) : Kelompok kelurahan dengan nilai X rendah, sedangkan 

nilai Y tinggi yaitu memiliki indeks risiko iklim rendah 

dan konsumsi energi tinggi.  

Kuadran IV (Rendah – Rendah) : Kelompok kelurahan dengan nilai X dan Y rendah yaitu 

memiliki nilai indeks risiko iklim rendah dan konsumsi 

energi rendah. 



 
 

 
 

Dalam penelitian ini, kerangka tipologi dapat digunakan sebagai solusi untuk 

mengorganisasikan dan menggabungkan pengetahuan baru tentang risiko iklim dan konsumsi 

energi. Implementasi dari tipologi memungkinkan peneliti mengaitkan satu kelurahan dengan 

kelurahan lainnya dari data konsumsi energi dan kondisi risiko iklim seperti mengidentifikasi 

dan mencoba kebijakan untuk menurunkan tingkat risiko, adaptasi, dan melakukan efisiensi 

energi. Tipologi juga akan membantu mengembangkan informasi teoritis, meta-analisis 

konsumsi energi dan risiko iklim. Tipologi berguna untuk memahami dampak dari 

penggabungan kebijakan-kebijakan yang berbeda pada pengurangan risiko iklim dan akan 

memberikan pengetahuan mengenai intervensi tindakan adaptasi dan efisiensi energi. Beberapa 

catatan kebijakan diharapkan dapat didasarkan pada risiko iklim dan konsumsi energi yang 

ditemukan dari tipologi. 

 

1.11 Sistematika Tugas Akhir 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun gambaran pembahasan 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan 

sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi, manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian diantaranya objek 

populasi dan sampel penelitian, tahapan penelitian, data yang terdiri dari data penelitian 

dan teknik pengumpulan data, analisis data yang membahas proses analisis dan teknik 

analisis, serta sistematika tugas akhir.  

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

Bab ini berisikan tentang telaah pustaka, landasan teori, dan kerangka teori yang 

mendukung pembahasan terkait perubahan iklim dan konsumsi energi. Adanya kajian 

literatur ini diharapkan dapat ditemukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

BAB III IDENTIFIKASI PERUBAHAN IKLIM DAN KONSUMSI ENERGI DI KOTA 

TEGAL 

Bab ini berisikan tentang pemaparan kondisi fisik dan non fisik dari Kota Tegal sebagai 

lokasi penelitian, kondisi iklim Kota Tegal, kebencanaan Kota Tegal, penggunaan energi 

Kota Tegal, dan simpulan dari gambaran mengenai perubahan iklim dan konsumsi energi 

di Kota Tegal. 

BAB IV RISIKO IKLIM DAN KONSUMSI ENERGI KOTA TEGAL 



 
 

 
 

Bab ini berisi tentang pembahasan dari identifikasi variabel perubahan iklim, analisis 

risiko iklim, konsumsi energi total pada sektor rumah tangga, dan tipologi kelurahan 

berdasarkan risiko iklim dan konsumsi energi. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. 

Pada bab ini juga dibahas mengenai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait yang dapat 

dilakukan guna menindaklanjuti penelitian ini. 
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BAB III 

IDENTIFIKASI PERUBAHAN IKLIM DAN KONSUMSI ENERGI  

DI KOTA TEGAL 
 

 

 

2.1 Gambaran Fisik dan Non Fisik Kota Tegal 

Gambaran mengenai Kota Tegal akan dijelaskan dari aspek fisik dan non fisik. Gambaran 

fisik dan non-fisik ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai data empiris dari 

lokasi studi. Adapun aspek fisik akan menjelaskan mengenai lokasi, topografi, litologi, dan 

penggunaan lahan. Aspek non fisik membahas mengenai kependudukan dan kondisi sosial 

ekonomi Kota Tegal. 

3.1.1 Aspek Fisik 

 
Sumber: Bappeda Kota Tegal dengan Olahan, 2016 

Gambar 3. 1  

Peta Administrasi Kota Tegal 

 

Secara geografis, Kota Tegal terletak pada 109
o
08’ sampai 109

o
10’ garis Bujur Timur dan 

6
o
50’ sampai 6

o
53’ garis Lintang Selatan. Posisi Kota Tegal juga sangat menguntungkan dan 

strategis
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karena berada di pertigaan jalur kota besar Purwokerto – Tegal – Jakarta dan Semarang – Tegal – 

Jakarta. Adapun batas-batas administrasi Kota Tegal adalah: 

Batas Timur : Kabupaten Tegal 

Batas Selatan : Kabupaten Tegal 

Batas Barat : Kabupaten Brebes 

Batas Utara : Laut Jawa 

Kota Tegal memiliki luas wilayah 39.68 km
2
. Luas tersebut sekitar 0.11 % dari luas 

Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dengan 27 

kelurahan, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tegal Barat sebesar 15.13 km
2
 disusul 

Kecamatan Margadana seluas 11.76 km
2
, Kecamatan Tegal Selatan 6.43 km

2
, dan Kecamatan 

Tegal Timur seluas 6.36 km
2
. Sebagaimana mayoritas daerah pesisir, Kota Tegal juga memiliki 

topografi datar dengan kelerengan antara 0 hingga 8 persen. Jenis tanah yang ada di Kota Tegal 

didominasi jenis tanah alluvial dengan sedikit jenis tanah regosol. Jenis tanah alluvial banyak 

terdapat di daerah hilir seperti Kota Tegal.  

Penggunaan lahan di Kota Tegal terdiri dari bangunan (permukiman), tegalan dan huma, 

tambak, pengairan teknis , dan lainnya. Penggunaan lahan untuk bangunan sebesar 45.53 persen, 

tegalan dan huma 1.07 persen, tambak 12.31 persen, pengairan teknis 19.08 persen, dan lainnya 

22.01 persen. Penggunaan lahan didominasi oleh bangunan dikarenakan sifat atau karakteristik 

perkotaannya. Permukiman atau bangunan berkembang sangat pesat karena letak Kota Tegal yang 

cukup strategis untuk investasi, selain dikarenakan laju pertumbuhan penduduk alaminya. 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 2  

Persentase Penggunaan Lahan Kota Tegal  

 

Daerah dengan aktivitas perkotaan berupa perdagangan, pendidikan, 

pemerintahan, dan sebagian permukiman berada di Tegal Timur dan Tegal Barat, 

sedangkan daerah dengan mayoritas penggunaan lahan untuk permukiman dan sawah 

berada di Tegal Selatan dan Margadana. Sebagaimana daerah pesisir lainnya, tambak 

banyak terdapat di Tegal Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa.  

45,53% 
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Sumber: Bappeda Kota Tegal dengan Olahan, 2016  

Gambar 3. 3  

Peta Penggunaan Lahan Kota Tegal  

 

3.1.2 Aspek Non-Fisik 

Perkiraan Jumlah penduduk Kota Tegal tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk hasil 

Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010, tercatat sebanyak 244,998 Jiwa yang terdiri 

dari 121,328 Jiwa penduduk laki-laki dan 123,670 Jiwa penduduk perempuan. Untuk mengetahui 

bagan jumlah penduduk dapat dilihat pada Gambar 3.4. Dari komposisi ini diperoleh rasio jenis 

kelamin sebesar 98 persen. Angka ini relatif stagnan dalam periode tahun 2010 – 2020. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Angka 

pertumbuhan penduduk Kota Tegal Tahun 2014 tercatat 0.47 persen. Angka ini juga relatif lebih 

kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Kota Tegal hanya 

mengalami pertambahan 1,138 Jiwa. Dalam periode tahun 2010 – 2020 dari hasil perhitungan 

proyeksi penduduk didapatkan angka pertumbuhan penduduk Kota Tegal termasuk kecil, di bawah 

kisaran 0.6 persen. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 4  

Jumlah Penduduk Kota Tegal Tahun 2010 – 2015 

 

Kota Tegal memiliki persebaran penduduk yang tidak merata. Kecamatan Tegal Timur 

memiliki penduduk terbanyak yaitu mencapai sekitar 31.36 persen. Hal ini disebabkan beberapa 

faktor antara lain karena wilayah Kecamatan Tegal Timur merupakan pusat pemerintah, pusat 

perekonomian dan pusat pendidikan. Hal ini telah berlangsung lama sehingga menjadikan lahan di 

wilayah Kecamatan Tegal Timur padat bangunan baik bangunan kantor, bangunan sekolah, 

bangunan perekonomian maupun bangunan tempat tinggal. Urutan kedua ditempati Kecamatan 

Tegal Barat yang dihuni sekitar 25.90 persen penduduk. Persebaran penduduk di Kecamatan Tegal 

Selatan 24.02 persen dan jumlah penduduk terendah ada di wilayah Kecamatan Margadana yakni 

18.72 persen. Persebaran ini masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana 

Kecamatan Tegal Timur memiliki penduduk terbanyak dan Kecamatan Margadana adalah yang 

paling sedikit. Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Tegal pada Tahun 2014 adalah 6,174 jiwa / 

km
2
. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan 

yaitu 14,620 jiwa / km
2
, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kelurahan Muarareja 

Kecamatan Tegal Barat sebesar 698 jiwa / km
2
. 
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Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2017 

Gambar 3. 5  

Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di  Kota Tegal  

 

Kecenderungan jumlah rumah tangga dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami 

kenaikan. Ini sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk Kota Tegal yang terus terjadi. Jumlah 

rumah tangga di tahun 2010 hingga 2014 berturut-turut yaitu 63,948; 64,952; 65,702; 66,217; dan 

77,147 keluarga (dapat dilihat pada Gambar 3.6). Jumlah rumah tangga di tahun 2014 terbesar 

berada di Kecamatan Tegal Timur dengan jumlah 23,420 keluarga dan terendah di Kecamatan 

Margadana sebesar 16,207 keluarga. Pada tahun yang sama, Kelurahan Panggung Kecamatan 

Tegal Timur menjadi kelurahan dengan jumlah rumah tangga terbanyak yaitu 8,616 keluarga. Rata-

rata jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah bervariasi dari satu hingga sembilan 

orang. Umumnya dalam satu rumah ditempati oleh satu keluarga dengan jumlah anggota keluarga 

sebanyak empat orang (dapat dilihat pada Gambar 3.5). 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 6  

Jumlah Rumah Tangga Kota Tegal Tahun 2010 – 2015 
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Pekerjaan utama di Kota Tegal tahun 2014 didominasi oleh pekerjaan wiraswasta dan 

perdagangan sebesar 23.46 persen. Pekerjaan lain yang cukup banyak yakni nelayan (Gambar 3.7). 

Untuk Sektor Pertanian bukan merupakan kegiatan ekonomi utama di wilayah Kota Tegal. 

Keberadaan lahan pertanian di Kota Tegal semakin menyempit sejak kurun waktu tiga tahun 

terakhir. Alih fungsi penggunaan lahan, abrasi pantai dan adanya genangan air laut ke daratan (rob) 

pada lahan pertanian menjadi salah satu penyebab berkurangnya luas lahan pertanian Kota Tegal. 

Tahun 2011 tersedia 881.50 hektar lahan pertanian menjadi 859.65 hektar di Tahun 2013. 

Industri pengolahan merupakan sektor ekonomi terbesar kedua di Kota Tegal, sehingga 

pergerakannya sangat mempengaruhi ekonomi Kota Tegal. Tahun 2013 terdapat sebanyak 97 

perusahan industri besar sedang dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 6,480 orang. Keadaan ini 

menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 104 perusahaan industri besar sedang 

dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 7,035 orang. Jumlah industri besar sedang terbanyak pada 

tahun 2013 adalah industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat ada sebesar 58 

perusahaan dan menyerap sebanyak 2,799 orang atau sekitar 43.19 persen dari total tenaga kerja 

industri besar sedang. Sektor industri di Kota Tegal didominasi oleh industri kecil dan menengah. 

Jumlah Industri kecil dan menengah pada tahun 2013 ada sebanyak 3,773 perusahaan atau 

meningkat sebesar 27.04 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012. Banyaknya tenaga kerja 

yang terserap oleh industri kecil dan menengah pada tahun 2013 ada sebanyak 15,412 orang atau 

meningkat sebesar 3.85 persen. 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 7  

Persentase Pekerjaan Utama di Kota Tegal Tahun 2014 

 

PDRB Kota Tegal menggambarkan kemampuan Kota Tegal dalam mengelola sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.  Kota Tegal sebagai salah satu kota di Provinsi 
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Jawa Tengah, ikut menyumbang dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah meskipun hanya 

dibawah 1 persen. Pendapatan per kapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk 

menunjukkan bahwa Kota Tegal mempunyai tingkat produktivitas yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun.  

Pendapatan per kapita Kota Tegal Tahun 2013 telah mencapai Rp 11,826,268.72 bila 

dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar Rp 10,775,930.35. PDRB per kapita merupakan 

gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk, sebagai akibat dari 

adanya aktivitas produksi. PDRB per kapita di Kota Tegal selama empat belas tahun terakhir 

(Tahun 2000 = Rp 3,188,419.82), telah mengalami kenaikan sebesar 4.37 kali lipat atau sebesar Rp 

13,937,394.42. Sektor yang mendukung pembentukan PDRB Kota Tegal adalah sektor 

perdagangan. Sektor ini memberikan peranan 24.08% terhadap pembentukan PDRB Kota Tegal 

sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Tegal sangat strategis untuk dilakukannya berbagai kegiatan 

yang tercakup dalam sektor perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2013, 

Kota Tegal mencatat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4.93% lebih rendah dari pertumbuhan 

tahun sebelumnya yang mencapai 5.07%. Demikian juga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, 

meskipun selama Tahun 2013 pertumbuhan yang terjadi tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu 

5.71%, sedangkan tahun 2012 sebesar 6.34%. Pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami hal 

yang sama selama tahun 2013 yaitu pertumbuhan tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu 6.23% 

menjadi 5.78%. 

 

2.2 Kondisi Iklim Kota Tegal 

Temperatur udara rata-rata Kota Tegal per bulan mencapai 27.8
o
C dengan temperatur 

minimum tercatat 24.9
o
C dan temperatur maksimum mencapai 31.6

o
C pada tahun 2014. 

Temperatur rata-rata Kota Tegal mengalami fluktuasi dari tahun 1995 hingga 2016. Dalam kurun 

waktu 22 tahun terakhir, temperatur tertinggi yaitu di tahun 2016 dengan rata-rata 28.26
o
C. Pada 5 

tahun terakhir kecuali tahun 2015 temperatur Kota Tegal selalu mengalami kenaikan. Selisih 

kenaikan temperatur dari tahun 1995 hingga 2016 tercatat sebesar 1.27
 o

C. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat Gambar 3.8. 
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Sumber: BMKG, 2017 

Gambar 3. 8  

Temperatur Rata-Rata Kota Tegal Tahun 1995 - 2016 

 

Iklim di Kota Tegal adalah tropis dan memiliki temperatur udara relatif panas. 

Berdasarkan data BMKG, Kota Tegal disinari oleh matahari dengan rata-rata lama penyinaran 8 

jam dan yang terlama adalah 10.4 jam sehari, sebagaimana daerah-daerah di khatulistiwa dengan 

lama penyinaran rata-rata 8 jam. Di tahun 2013, curah hujan yang terjadi di Kota Tegal 

menunjukkan angka sebesar 2,047 mm / tahun atau rata-rata sebesar 171 mm / bulan. Curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan januari. Hari hujan selama tahun 2013 sebanyak 129 hari (rata-rata tiap 

bulan sebesar 11 hari). Untuk rata-rata hari hujan per bulan di tahun 2010 adalah 10 hari dengan 

jumlah curah hujan rata-rata 115 mm atau berkisar 1,500 – 2,000 mm / tahun. Curah hujan Kota 

Tegal Tahun 1995 – 2015 dapat dilihat pada Lampiran. 

 

 
Sumber: BMKG, 2016 

Gambar 3. 9  

Curah Hujan Kota Tegal Tahun 1995 - 2015 
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Diketahui bahwa tiap tahunnya pada bulan yang sama curah hujan di Kota Tegal selalu 

mengalami fluktuasi. Curah hujan tertinggi adalah pada bulan desember tahun 1999 dan tahun 

2010. Rata-rata curah hujan di tahun 1999 dan 2010 mengalami tren yang sama setiap bulannya, 

dalam artian di kedua tahun tersebut dan di semua bulan di dalamnya mengalami kenaikan curah 

hujan yang tidak terjadi pada tahun-tahun lainnya. Dalam 21 tahun terakhir, curah hujan tertinggi 

terjadi pada tahun 2010. Grafik curah hujan Kota Tegal dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

2.3 Kebencanaan Kota Tegal 

Bahaya yang diidentifikasi di Kota Tegal meliputi banjir lokal, banjir rob, banjir bandang, 

kekeringan, dan tanah longsor. Dari pemetaan kebencanaan yang ada pada Gambar 3.10, Kota 

Tegal memiliki ancaman bencana berupa banjir dan genangan permanen. Pada tahun 2017, 

menurut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Tegal terdapat 11 kelurahan yang 

rawan banjir dan tersebar di empat kecamatan (Priyanto, 2016). Di antaranya Kelurahan Tegalsari 

dan Kelurahan Kraton di Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Panggung dan Kelurahan Mintaragen 

di Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Randugunting di Kecamatan Tegal Selatan, serta 

Pesurungan Kidul dan Kalinyamat Kulon di Kecamatan Margadana. Selain dikarenakan curah 

hujan yang tinggi, banjir disebabkan pula oleh meluapnya sungai seperti yang terjadi di Kelurahan 

Pesurungan Kidul yang diakibatkan meluapnya Sungai Sibelis di Tahun 2017. Di pusat kota seperti 

di Kecamatan Tegal Timur, banjir bukan hanya menggenangi ruas jalan, melainkan merendam 

rumah-rumah penduduk (Mujiarto, 2016). Salah satu dampaknya yaitu warga dari Kelurahan 

Kalinyamat Kulon dan sekitarnya harus memutar melalui Kelurahan Bandung untuk menuju ke 

kota. 
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Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 10 

Peta Kebencanaan Kota Tegal  

 

Banjir rob juga menjadi salah satu bencana meteorologi yang terjadi di Kota Tegal, 

diantaranya di Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat. Pada tahun 2015 ketinggian rob 

diperkirakan mencapai 50 – 80 cm (Joewono, 2011). Rob menggenangi rumah-rumah warga dan 

sejumlah ruas jalan sehingga mengganggu aktivitas warga. Di Kelurahan Muarareja, rob dirasakan 

oleh 8 RT yang tersebar di RW 01, RW 02, dan RW 03 (Firdaus, 2016). Jumlah warga yang tinggal 

di tiga RW tersebut mencapai 2,023 KK atau mencapai 7,454 jiwa. Banjir rob terjadi setiap hari 

dengan kejadian terparah dari sore hingga malam hari, sedangkan rob akan mulai surut saat tengah 

malam. Selain banjir rob, adapula abrasi. Pada tahun 2008, abrasi terparah terjadi pada bulan Juni 

dan dalam setahun menyebabkan lebih dari 10 petak tambak milik petani hilang (Joewono, 2011). 

Selama kurun waktu 19 tahun terakhir, sedikitnya 300 Ha tambak udang dan puluhan rumah warga 

hilang, lebar pantai yang hilang akibat abrasi mencapai lebih dari 100 meter dengan panjang tiga 

kilometer (Pemkot Tegal, 2017). Selain banjir lokal, rob, dan abrasi, bencana kekeringan pernah 

terjadi di Kota Tegal pada Tahun 2011, salah satunya di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan 

Tegal Selatan. Akibat dari kekeringan ini, sebanyak 3,000 warga Kelurahan Kalinyamat Kulon 

mengkonsumsi air tidak layak pakai selama musim kemarau (Faisol, 2011). 
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Sumber: BPBD Kota Tegal, 2017 

Gambar 3. 11 

Peta Kelurahan dengan Bencana Genangan, Banjir, dan Rob 

 
Berdasarkan data laporan kejadian dan wawancara masyarakat setempat dapat diketahui 

kelurahan-kelurahan yang mengalami kejadian genangan pasca hujan, kejadian banjir, dan kejadian 

rob. Genangan dialami oleh beberapa kelurahan di antaranya Kelurahan Tunon, Kemandungan, 

Randugunting, Kejambon, Mangkukusuman, dan Slerok. Mayoritas kelurahan dengan kejadian 

genangan adalah kelurahan-kelurahan di pusat kota dengan beberapa penyebab genangan yaitu 

dataran yang lebih rendah, kurangnya resapan, dan drainase yang tersumbat. Rata-rata genangan 

memerlukan waktu setengah hingga dua jam setelah hujan lebat untuk dapat surut. Ketinggian 

genangan bervariasi setiap daerah dengan rata-rata 5 hingga 30 cm. 

Kejadian banjir sering pula dialami Kota Tegal. Sebagai kota pesisir dan terletak di 

dataran rendah, beberapa penyebab banjir yaitu kegagalan infrastruktur termasuk drainase 

tersumbat, tanggul jebol, ataupun dampak betonisasi di sejumlah tempat; serta adanya banjir 

kiriman di beberapa kelurahan yang dilalui sungai besar dari hulu (Kabupaten Tegal). Kelurahan 

dengan kejadian banjir periodik (setiap tahun di musim penghujan) dan banjir besar yaitu 

Kelurahan Kaligangsa, Krandon, Cabawan, Margadana, Kalinyamat Kulon, Sumurpanggang, dan 

Pesurungan Lor. Kelurahan Kaligangsa, Krandon, dan Cawaban pernah dilanda banjir dengan 

ketinggian mencapai 2 meter diakibatkan bocornya Polder Bayeman yang terletak di Kelurahan 
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Kaligangsa berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Banjir membuat warga harus dievakuasi dan 

membutuhkan waktu tujuh hari hingga surut. Banjir di Kelurahan Kalinyamat Kulon, 

Sumurpanggang, dan Margadana disebabkan adanya kiriman dari hulu, bocornya tanggul Sungai 

Kemiri, dan sedimentasi sungai. Banjir tersebut memiliki ketinggian sekitar 1 meter dan 

memerlukan waktu satu hingga tiga hari hingga surut. Dari beberapa kejadian yang tercatat, banjir 

besar di Kota Tegal terjadi tahun 1983, 1984, 1988 atau 1989, awal 1990an, 2004, 2015, dan 2016.  

Rob menjadi bencana yang sering dialami kota-kota di pesisir. Kelurahan-kelurahan 

dengan bencana rob di Kota Tegal yaitu Muarareja, Tegalsari, Mintaragen, dan sebagian kecil 

Kelurahan Panggung. Berdasarkan keterangan warga setempat, rob juga telah menyebabkan 

saluran-saluran air di Kraton menggenang dan meluap ke jalan pada waktu-waktu tertentu. Rob di 

beberapa kelurahan ini biasanya terjadi pada sore hingga malam hari sepanjang musim rob (saat air 

laut pasang). Untuk beberapa kelurahan seperti Kelurahan Muarareja memiliki daerah rob 

permanen sehingga menyebabkan aset-aset tergenang dan beberapa rumah tangga memutuskan 

untuk meninggikan rumahnya. Kelurahan-kelurahan dengan kejadian genangan, banjir, dan rob 

dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

 
Sumber: BPBD Kota Tegal, 2017 

Gambar 3. 12 

Peta Kelurahan dengan Bencana Kekeringan 
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Selain genangan, banjir, dan rob, beberapa kelurahan di Kota Tegal mengalami bencana 

kekeringan saat musim kemarau panjang. Kekeringan banyak berdampak pada lahan-lahan 

pertanian, sedangkan di beberapa kelurahan kekeringan dirasakan pada keringnya sumber air bersih 

(sumur). Pada lahan-lahan pertanian khususnya daerah Tegal Barat dan Margadana mengalami 

kerugian dari penurunan hasil panen padi dan bawang merah serta bertambahnya biaya untuk 

pengadaan diesel (pompa air) karena irigasi mengering. Di beberapa kelurahan dengan sumur-

sumur yang mengalami kekeringan, warga harus membeli air untuk keperluan sehari-hari, 

sedangkan beberapa kelurahan lainnya telah menggunakan PDAM dan hanya menjadikan sumur 

sebagai cadangan sehingga tidak ada dampak langsung bagi warga. Kelurahan dengan bencana 

kekeringan dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

 
Sumber: BPBD Kota Tegal, 2017 

Gambar 3. 13 

Peta Kelurahan dengan Bencana Kebakaran 

 

Bencana kebakaran terjadi karena beberapa penyebab dan yang paling sering adalah 

kelalaian warga. Bencana kebakaran di beberapa kelurahan disebabkan oleh konsleting listrik dan 

kelalaian pemilik rumah mematikan kompor. Selain itu, penyebab kebakaran di Kota Tegal 

dikarenakan putung rokok yang menyala di media yang kering akibat kemarau panjang, seperti 

kebakaran yang terjadi pada hutan kota di Randugunting, TPST di Kaligangsa, TPA di Muarareja, 
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lapangan dan lahan kosong di Panggung dan Kejambon. Kerugian berupa materi yaitu terbakarnya 

bangunan rumah warga, pertokoan, pabrik, hingga tempat pelelangan ikan. Kelurahan dengan 

kejadian kebakaran dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

 
Sumber: BPBD Kota Tegal, 2017 

Gambar 3. 14 

Peta Kelurahan dengan Bencana Angin Puting Beliung  

 

Berdasarkan data yang tercatat dari BPBD Kota Tegal dan keterangan dari warga 

setempat, beberapa kelurahan yang pernah mengalami bencana angin puting beliung adalah 

Kelurahan Krandon, Margadana, Sumurpanggang, Kemandungan, Randugunting, Kejambon, 

Slerok, dan Mintaragen (dapat dilihat pada Gambar 3.14). Angin puting beliung menjadi bencana 

yang tergolong baru di Kota Tegal dengan semua waktu kejadian setelah tahun 2000 dengan 

persentase lebih besar terjadi setelah tahun 2010 yaitu 2014, 2015, dan 2016. Durasi angin puting 

beliung berbeda setiap daerah dengan rata-rata 10 menit hingga ± 1 jam. Kerugian yang dialami di 

antaranya rusak dan robohnya bangunan, pohon tumbang, dan antena televisi roboh. Untuk 

mengetahui catatan kejadian bencana secara rinci dapat dilihat pada Lampiran. 
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2.4 Penggunaan Energi Kota Tegal 

Penggunaan energi yang akan dijelaskan dalam subbab ini yaitu energi listrik dan 

transportasi. Terkait energi listrik, Kota Tegal tidak mempunyai pembangkit tenaga listrik, hanya 

ada Kantor Area Pelayanan dan Jaringan Listrik. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah pelanggan 

menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 total jumlah pelanggan sebanyak 

79,152 pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan tersebut disertai dengan kenaikan jumlah energi 

terjual, yaitu 214,792,944 KWh. Tahun 2014 produksi listrik yang disalurkan kepada pelanggan di 

Kota Tegal sebanyak 225,285,002 KWh. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang 

sebesar 214,181,180 KWh, atau naik sebanyak 5.18 persen. Kenaikan jumlah produksi tersebut 

sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 3.28 persen. 

Selain di Kota Tegal, tren konsumsi listrik di Jawa Tengah tahun 2011 hingga tahun 2014 juga 

mengalami kenaikan. Sektor dengan konsumsi energi listrik terbanyak di Jawa Tengah adalah 

sektor rumah tangga yang selanjutnya disusul oleh sektor industri, usaha, dan publik (dapat dilihat 

pada gambar 3.15). 

 

 

Sumber: Kementerian ESDM, 2016 

Gambar 3. 15 

Konsumsi Litrik Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014 

 
Berbanding lurus dengan konsumsi listrik Jawa Tengah, konsumsi listrik di Kota Tegal 

terbagi menjadi golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan kantor pemerintah dengan 

jumlah pelanggan sebanyak 88,201 pelanggan dan mayoritas pelanggan adalah sektor rumah 

tangga. Jumlah daya terpasang sebanyak 144,439,048 VA untuk semua golongan tarif. Konsumsi 

listrik dari berbagai sektor sebanding dengan jumlah pelanggan, yakni golongan tarif rumah tangga 

mendominasi penggunaan listrik di Kota Tegal sebesar 11,142,103 kWh dari total konsumsi listrik 

sebesar 20,136,715 kWh. Meski demikian, golongan tarif bisnis dan industri termasuk golongan 

dengan konsumsi listrik yang cukup besar, yaitu dengan pelanggan hanya 7.2% dari total golongan 

tarif, namun konsumsi listriknya mampu mencapai 33,64% dari total konsumsi listrik di Kota 
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Tegal. Rincian konsumsi listrik per golongan tarif di Kota Tegal di bulan Agustus 2017 dapat 

dilihat pada Tabel III.1. 

 
Tabel III. 1  

Konsumsi Listrik per Golongan Tarif Kota Tegal per Agustus 2017 

Golongan Tarif Pelanggan Daya (VA) KWH 

Sosial 1,749 11,369,500 1,376,920 

Rumah Tangga 78,757 72,270,150 11,142,103 

Bisnis 6,313 44,991,000 5,878,246 

Industri 92 8,574,800 896,773 

Kantor Pemerintah 1,290 7,233,598 842,673 

Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelanggan listrik PLN Kota Tegal terdiri dari 

beberapa golongan yaitu sosial (S), rumah tangga (R),  bisnis (B), industri (I), dan kantor 

pemerintah (P). Golongan tarif sosial di antaranya penggunaan untuk fasilitas peribadatan, sekolah, 

madrasah, puskesmas, panti asuhan, dan sebagainya. Golongan tarif rumah tangga adalah rumah 

tinggal. Golongan bisnis termasuk di dalamnya adalah UMKM. Golongan kantor pemerintahan 

atau publik diperuntukan untuk pelayanan publik, kantor pemerintah dan penerangan jalan umum. 

Persentase pengguna atau pelanggan listrik per jenisnya didominasi oleh sektor rumah tangga 

sebesar 89.3% di bulan Agustus 2017. Untuk pelanggan dengan jumlah paling sedikit adalah 

industri dengan jumlah tidak lebih dari 0.1%. Persentase pelanggan listrik PLN di Kota Tegal dapat 

dilihat pada Gambar 3.16. 

 

 
Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 16 

Pelanggan Listrik PLN Kota Tegal Per Agustus 2017 

 
Penggunaan daya listrik dalam satuan VA (Volt Ampere) banyak digunakan oleh rumah 

tangga dengan persentase 50 persen. Untuk penggunaan daya listrik bisnis, sosial, industri, dan 
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kantor pemerintahan (publik) berturut-turut adalah 31%, 8%, 6%, dan 5%. Penggunaan daya listrik 

(VA) di Kota Tegal per Agustus 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 
Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 17 

Penggunaan Daya Listrik (VA) Kota Tegal  per Agustus 2017 

 
Konsumsi listrik dalam satuan kWh lebih banyak digunakan oleh rumah tangga dengan 

persentase 55 persen. Untuk konsumsi listrik golongan bisnis, sosial, industri, dan kantor 

pemerintahan (publik) berturut-turut adalah 29%, 7%, 5%, dan 4%. Jumlah konsumsi listrik ini 

berbanding lurus dengan banyaknya pelanggan di masing-masing golongan. Rumah tangga 

mendominasi penggunaan konsumsi listrik karena banyaknya rumah tangga dan dominasi 

bangunan dengan fungsi rumah tinggal di Kota Tegal. Konsumsi listrik (kWh) di Kota Tegal per 

Agustus 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

 

 
Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 18 

Konsumsi Listrik (kWh) Kota Tegal per Agustus 2017 
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Dalam golongan rumah tangga, masih terdapat beberapa pembagian golongan tarif yaitu 

rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA bersubsidi, 900 VA untuk rumah tangga mampu (non-

subsidi), 1300 VA, 2200 VA, 3500 –  5500 VA, dan lebih dari 6600 VA. Mayoritas pelanggan 

listrik rumah tangga merupakan pelanggan golongan tarif 900 VA dan 450 VA. Meski demikian 

daya listrik (VA) yang digunakan lebih banyak untuk golongan 900 VA dan 1300 VA. Konsumsi 

listrik sebanding dengan pelanggan dan daya yang digunakan yaitu sebesar 4,065,698 kWh untuk 

rumah tangga mampu dengan pemasangan daya 900 VA dan 7,7076,405 untuk total konsumsi 

golongan lainnya. Rincian konsumsi listrik rumah tangga di Kota Tegal pada bulan Agustus 2017 

dapat dilihat pada Tabel III.2. 

 
Tabel III. 2  

Konsumsi Listrik Rumah Tangga Kota Tegal per Agustus 2017 

Rumah Tangga Pelanggan Daya (VA) KWH 

450 VA  26,221 11,799,450 2,647,117 

900 VA  9,325 8,392,500 1,297,001 

900 VA/R.1M 28,940 26,046,000 4,065,698 

1300 VA  9,644 12,537,200 1,510,483 

2200 VA  3,366 7,405,200 895,567 

3500 - 5500 VA  1,155 4,689,900 583,613 

>6600 VA  106 1,399,900 142,624 

Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

 

Persentase jumlah pelanggan rumah tangga per golongan tarif berbeda-beda dengan 

mayoritas adalah golongan 900 VA non-subsidi. Untuk golongan 450 VA tidak berbeda jauh 

dengan golongan 900 VA yaitu sebanyak 33.3% dari total pelanggan. Jumlah pelanggan untuk 

golongan 900 VA subsidi dan 1300 VA hampir sama yakni 12.2% dan 11.8%. Semakin besar daya 

listrik justru memiliki pelanggan yang semakin sedikit. Ini berlaku untuk golongan 900 VA non-

subsidi hingga golongan >6600 VA. Persentase pelanggan listrik rumah tangga per golongan tarif 

di bulan Agustus 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 19 

Pelanggan Listrik Rumah Tangga Kota Tegal Per Agustus 2017 

 
Penggunaan daya listrik rumah tangga di Kota Tegal berdasarkan golongan tarifnya 

dibagi menjadi tujuh. Penggunaan daya listrik rumah tangga terbesar yaitu pada golongan tarif 900 

VA non-subsidi sebanyak 36% dari total penggunaan daya. Sedikit berbeda dengan jumlah 

pelanggan di setiap golongan, penggunaan daya listrik untuk golongan 450 VA dengan persentase 

16% justru mendekati jumlah penggunaan daya listrik golongan 1300 VA dengan persentase 17%. 

Penggunaan daya listrik golongan 900 VA subsidi dan 2200 VA hampir sama yaitu 12% dan 10%. 

Sementara pelanggan pengguna listrik 3500 – 5500 VA dan >6000 VA menggunakan daya listrik 

sebanyak 7% dan 2% saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.20 berikut. 

 

 
Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 20 

Penggunaan Daya Listrik Rumah Tangga (VA) Kota Tegal Per Agustus 2017 
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Konsumsi listrik rumah tangga dalam satua kWh disajikan dalam bentuk diagram pada 

Gambar 3.21. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa konsumsi energi listrik untuk golongan 900 

VA non-subsidi dan 450 VA masih mendominasi sebesar 36% dan 24%. Semestara konsumsi 

untuk golongan lainnya masing-masing tidak terpaut jauh yaitu 14% untuk golongan 1300 VA, 

12% untuk golongan 900 VA subsidi, 8% untuk golongan 2200 VA, 5% untuk golongan 3500 – 

5500 VA, dan 1% untuk golongan >6600 VA. Konsumsi listrik rumah tangga di bulan Agustus 

2017 dapat dilihat pada Gambar 3.21 berikut.  

 

 
Sumber: PT. PLN APJ Tegal, 2017 

Gambar 3. 21 

Konsumsi Listrik Rumah Tangga (kWh) Kota Tegal Per Agustus 2017 

 
Untuk energi transportasi, data menunjukan bahwa kendaraan bermotor yang terdaftar di 

DITLANTAS Polres Tegal Kota tahun 2014 mencapai 85,555 unit yang terbagi dalam beberapa 

kelompok, yaitu mobil penumpang, mobil barang, mobil bus, sepeda motor, dan kendaraan khusus. 

Kereta api masih menjadi sarana yang potensial sebagai alat angkutan publik, baik untuk 

penumpang maupun barang. Berikut adalah rincian Jumlah kendaraan umum dan kendaraan pribadi 

di Kota Tegal (Tabel III.3), yaitu: 

Tabel III. 3  

Jumlah Kendaraan Umum dan Pribadi di Kota Tegal  

No Jenis Kendaraan 2012 2013 2014 

Kendaraan Umum 606 695 938 

Angkutan Penumpang 

1 Angkutan Kota 47 47 47 

2 Angkutan Perkotaan 147 147 147 

3 Taksi 50 50 50 

4 Angkutan Pariwisata 99 103 103 

Angkutan Barang 

1 Truk 260 337 579 

2 Pick up 3 11 12 

24% 

12% 

36% 

14% 

8% 
5% 

1% 

Konsumsi Listrik Rumah Tangga (kWh) 

450 VA 

900 VA 

900 VA/R.1M 

1300 VA 

2200 VA 

3500 - 5500 VA 

>6600 VA 



99 
 

 
 

No Jenis Kendaraan 2012 2013 2014 

Kendaraan Bukan Umum 3,312 3,547 3,618 

1 Truk 1,363 1,473 1,509 

2 Bus 42 48 48 

3 Pick up 1,907 2,026 2,061 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

 

Jumlah pasokan bahan bakar yang masuk ke Kota Tegal selalu mengalami kenaikan 

setiap tahunnya pada hampir seluruh jenis bahan bakar. Premium masih menjadi jenis BBM yang 

paling banyak disalurkan dan dikonsumsi di Kota Tegal dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi 

BBM dari jenis premium mengalahkan konsumsi solar yaitu 31,528.43 BOPD untuk premium dan 

24,728.00 BOPD untuk solar (dapat dilihat pada Gambar 3.22). 

 
Sumber: Kementerian ESDM, 2016 

Gambar 3. 22 

Konsumsi BBM Kota Tegal Tahun 2014 

 
Adapun jumlah bahan bakar yang disalurkan di Kota Tegal berdasarkan jenisnya dapat 

dilihat pada gambar 3.23 berikut.  

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal, 2016 

Gambar 3. 23 

Bahan Bakar yang Disalurkan di  Kota Tegal Tahun 2011 – 2014 (Kilo liter) 
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2.5 Perubahan Iklim dan Konsumsi Energi di Kota Tegal 

Kota Tegal merupakan salah satu kota di pesisir Laut Jawa yang berkembang cukup 

pesat. Sebagaimana daerah pesisir, Kota Tegal yang berada di hilir memiliki topografi datar 0% 

hingga 8%. Kota Tegal juga memiliki kerawanan terhadap erosi dikarenakan jenis tanahnya berupa 

regosol, dimana tanah ini banyak ditemukan di bagian pesisir. Sebagai daerah dengan karakteristik 

perkotaan, sebagian besar penggunaan lahan Kota Tegal merupakan area terbangun yaitu untuk 

permukiman sebesar 45.53%. Konsentrasi penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tegal Timur 

sebagai pusat kegiatan perkotaan, sedangkan penduduk konsentrasi penduduk terkecil berada di 

Kecamatan Margadana yaitu kecamatan yang masih memiliki lahan pertanian.  

Perkembangan Kota Tegal tergolong pesat beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan dari 

PDRB yang meningkat dari Rp 10,775,930.35 di tahun 2012 menjadi Rp 11,826,268.72 di tahun 

2013.  Sebanding dengan ini, jumlah penduduk Kota Tegal selalu mengalami peningkatan dengan 

kisaran penduduk sebanyak 244,998 Jiwa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat 

menyebabkan peningkatan pada aktivitas-aktivitas perkotaan. Aktivitas manusia seringkali 

dikaitkan dengan penyebab terjadinya perubahan iklim. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tercatat 

adanya penurunan jumlah lahan pertanian sebesar 21.85 hektar. Beberapa penyebabnya yaitu a lih 

fungsi penggunaan lahan, abrasi pantai, dan adanya genangan air laut ke daratan (rob). 

Rob di Kota Tegal telah menggenangi lahan seluas 910.80 hektar dari total luas wilayah 

3,968 hektar dengan ketinggian 50 – 80 sentimeter. Ini diperparah dengan adanya abrasi yang 

menyebabkan hilangnya 300 hektar tambak dan rumah warga serta mengurangi lebar pantai 

sebanyak 100 meter dengan panjang 3 km. Selain itu, beberapa bahaya atau bencana meteorologi 

juga terjadi di Kota Tegal diantaranya kekeringan yang pernah melanda Kota Tegal pada tahun 

2011 hingga menyebabkan kekurangan air bersih di Kota Tegal. Bukan hanya kekeringan ataupun 

rob, perubahan cuaca dan pergeseran musim pun dirasakan dampaknya pada kejadian genangan 

dan banjir yang selalu menggenangi Kota Tegal saat musim penghujan di beberapa tahun terakhir.  

Selain itu, terdapat bencana angin puting beliung yang tergolong bencana baru dilihat dari waktu 

kejadian yaitu rata-rata terjadi setelah tahun 2000.  

Berbagai bahaya hidro-meteorologi yang terjadi di Kota Tegal diperkirakan disebabkan 

oleh adanya perubahan variabel-variabel iklim seperti curah hujan, temperatur, kenaikan muka air 

laut, dan iklim ekstrim. Berdasarkan data tahun 1995 hingga 2015, curah hujan di Kota Tegal selalu 

mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam 20 tahun terakhir.  Curah hujan terbanyak 

terjadi di bulan januari dan umumnya semakin sedikit di bulan-bulan selanjutnya. Namun, pada 

tahun-tahun tertentu, curah hujan di bulan mei, juni, dan juli masih tergolong tinggi dan di tahun-

tahun tertentu pula tergolong cukup rendah. Perubahan curah hujan ini diproyeksi akan 

menyebabkan terjadinya iklim ekstrim di Kota Tegal dalam beberapa tahun mendatang. Adanya 
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perubahan curah hujan menjadi penyebab dari bahaya-bahaya hidro-meteorologi seperti banjir 

lokal, kekeringan, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya rob. Temperatur rata-rata di Kota 

Tegal mengalami peningkatan sebesar 1.27
o
C dalam kurun waktu 22 tahun terakhir. Kenaikan 

temperatur dapat mengakibatkan adanya efek pemanasan di kota atau umumnya disebut urban 

heat-island. 

Banjir lokal, rob, abrasi, kekeringan, dan urban heat-island merupakan bagian dari 

dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh perubahan variabel iklim seperti kenaikan 

temperatur, perubahan curah hujan, kenaikan muka air laut, dan adanya iklim ekstrim. Kondisi 

tersebut diperparah dengan karakteristik fisik Kota Tegal diantaranya jenis tanah yang mudah 

tererosi, lokasinya yang berada di daerah hilir dengan topografi rendah, dan jumlah lahan 

terbangun yang lebih besar dibandingkan lahan terbuka. Beberapa dampak perubahan iklim berupa 

bahaya hidro-meteorologi umumnya memunculkan respon yang berbeda dari masyarakat sebagai 

upaya untuk melakukan adaptasi. Salah satu respon yang berpengaruh besar pada keberlanjutan 

kota yaitu perubahan penggunaan energi.  

Perubahan penggunaan energi dapat dilihat dari konsumsi listrik dan konsumsi bahan 

bakar. Konsumsi listrik berubah mengikuti kecenderungan adanya perubahan penggunaan alat 

pendingin sebagai respon dari kenaikan temperatur dan efek pemanasan di perkotaan.  Konsums i 

bahan bakar dipengaruhi oleh kecenderungan pemilihan moda yaitu semakin meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Hal ini didukung fakta bahwa penggunaan energi 

dari konsumsi listrik terbukti meningkat sebesar 5.18 persen dengan kenaikan jumlah pelanggan 

mencapai 3.28 persen di tahun 2013 hingga tahun 2014. Sebagaimana tren yang ditunjukan di Jawa 

Tengah, Kota Tegal selalu mengalami kenaikan konsumsi energi dengan konsumen terbanyak 

adalah sektor rumah tangga. Konsumsi bahan bakar pun meningkat sekitar 20,000 kilo liter di 

tahun 2011 menjadi 100,000 kilo liter di tahun 2014 untuk jenis premium. Kondisi ini sejalan 

dengan peningkatan kendaraan bermotor dengan rata-rata peningkatan 110 kendaraan per tahun.  


