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BAB I 

PENDAHULUAN 

      

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan fenomena perubahan iklim global tidak dapat dipungkiri dengan melihat 

berbagai bukti penelitian yang dikemukakan oleh para ahli. Peningkatan jumlah emisi gas rumah 

kaca mendorong terjadinya pemanasan global. Pemanasan yang terjadi pada sistem iklim bumi 

merupakan hal yang jelas terasa, seiring dengan banyaknya bukti dari pengamatan kenaikan suhu 

udara dan naiknya permukaan air laut (IPCC, 2007). Semakin tinggi kenaikan suhu global maka 

akan semakin besar pula risiko terjadinya bencana, dan pada akhirnya akan menyebabkan 

kerentanan. Tingkat pemanasan selama lima puluh tahun terakhir hampir dua kali lipat dari rata-

rata seratus tahun terakhir. Berdasarkan hasil proyeksi dari IPCC (2001), suhu rata-rata global 

diprediksikan akan terus meningkat 1,1
o
 C hingga 6,4

o
 C antara tahun 1990 dan 2100. Kenaikan 

suhu sejalan dengan kenaikan muka laut yang diprediksi  antara 20 cm hingga 86 cm. 

Fakta yang ada menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim terjadi dan dirasakan hampir 

oleh seluruh penduduk dunia, terutama pada negara-negara miskin dan berkembang (Wreford et al, 

2010). Dimana pada negara miskin dan berkembang terdapat komunitas marginal yang memiliki 

kerentanan yang tinggi. Komunitas marginal menjadi yang paling rentan terhadap dampak dari 

perubahan iklim, sebab tingginya kepekaan dan kurangnya kapasitas untuk melakukan usaha 

mencegah dan mengatasi dampak dari perubahan iklim (Shah et al., 2013). Selain itu, komunitas 

marginal memiliki kemampuan yang kurang dalam mengelola sumberdaya, lembaga, dan 

kemampuan teknis lainnya yang dibutuhkan untuk pemulihan dari keterpaparan peristiwa tersebut 

(Alam et al., 2016). Beberapa komunitas yang paling rentan adalah buruh tani, suku-suku asli 

pedalaman, dan masyarakat perdesaan pesisir. Masyarakat perdesaan pesisir merupakan salah satu 

komunitas paling rentan karena selain dari letak geografisnya, umumnya daerah pesisir memiliki 

kemiskinan yang tinggi pada negara berkembang (Barbier, 2015). 

Sejalan dengan itu, negara kepulauan memiliki kemungkinan mengalami dampak perubahan 

iklim yang lebih besar karena kombinasi dari paparan yang lebih tinggi, misalnya kenaikan 

permukaan laut, gelombang badai, dan keterbatasan kemampuan untuk beradaptasi (IPCC, 2007). 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang memiliki garis pantai 

sepanjang 81.000 km (terpanjang kedua setelah Kanada), diberkahi dengan sumberdaya alam yang 

melimpah dan keanekaragaman hayati. Sebagai negara berkembang yang berbentuk kepulauan, 

Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bappenas (2011) melaporkan bahwa
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perubahan iklim dunia telah memberikan dampak di berbagai sektor secara langsung maupun tidak 

langsung di Indonesia. Berdasarkan poyeksi kenaikan muka laut, hingga tahun 2100 Indonesia 

diperkirakan mengalami kenaikan muka laut hingga 1,1 m yang berdampak pada hilangnya daerah 

pantai dan pulau-pulau kecil seluas 90.260 km
2
 (Susandi et al., 2010). Proyeksi tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Nicholls dan Mimura (1998) bahwa kenaikan 60 cm pada muka air laut 

akan menyebabkan kerugian sekitar 34.000 km
2
 lahan di Indonesia. Selain itu, kenaikan muka air 

laut juga memberikan dampak pada fisik lingkungan seperti, erosi pantai, genangan air laut, badai, 

banjir, dan salinitas muara (Barbier, 2015). 

Dampak kenaikan muka air laut menjadi salah satu fokus utama pada penelitian baru-baru ini 

di Indonesia, dikarenakan terdapat banyak dampak kenaikan permukaan laut di dataran rendah 

perdesaan pesisir. Salah satunya adalah peningkatan frekuensi genangan air laut pasang atau yang 

disebut rob. Selain disebabkan kenaikan muka air laut, adanya penurunan muka tanah dan abrasi 

pada daerah pesisir dapat memperbesar potensi terjadinya rob. Hal ini dikarenakan ketinggian 

muka air laut yang lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah di daratan disekitar garis pantai, 

sehingga menyebabkan intensitas dan volume air laut yang masuk semakin besar, padahal kejadian 

rob dengan intensitas tinggi dapat berimplikasi pada kehidupan masyarakat dan mata pencaharian 

yang bergantung pada sumberdaya pesisir (Marfai, 2011). Adanya dampak kausalitas dari kenaikan 

muka air laut tersebut berdampak signifikan terhadap sosio ekonomi masyarakat dan mengurangi 

kemampuan rumah tangga untuk menangani risiko, guncangan dan tekanan (Can et al., 2013). 

Dalam konteks ini, kerentanan berkaitan dengan ketidakberdayaan dalam konteks penghidupan 

atau suatu keadaan yang mengancam kesejahteraan baik dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, 

maupun politik (Murali & Kumar, 2015). Ketidakberdayaan dalam menghadapi dampak perubahan 

tersebut terutama sangat dirasakan oleh sebagian besar komunitas atau masyarakat perdesaan 

pesisir, dibuktikan dari data BPS (2008) yang menyebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia 

mencapai 34,96 juta jiwa dan 63,47 persen diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan 

perdesaan dan pesisir.  

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2008), perkiraan kerugian 

akibat kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh gelombang pasang dan cuaca buruk yang 

terjadi selama dua bulan dapat mengakibatkan para nelayan tidak dapat melaut dan menyebabkan 

kerugian pendapatan mencapai 1,05 triliun rupiah. Selain itu, kenaikan tinggi genangan rob yang 

semakin parah akibat adanya penurunan muka tanah dan air laut yang meninggi terdampak dari 

perubahan iklim menyebabkan penciutan lahan pertanian tambak di daerah pesisir dan kerusakan 

lahan pertanian akibat salinitas (Marfai, 2011). Akibat perubahan tersebut, terjadi penurunan 

produksi dari mata pencaharian utama masyarakat perdesaan pesisir. Bahkan beberapa komponen 

lingkungan pesisir mengalami penurunan fungsi dan mengganggu sistem alam.  
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Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat rob berimplikasi pada terganggunya 

aktivitas masyarakat perdesaan pesisir dan rusaknya infrastruktur yang ada sehingga menyebabkan 

kerentanan sistem penghidupan masyarakat (Adisukma et al., 2012). Dengan adanya kerentanan 

sistem penghidupan tentu akan berpengaruh pada ketersediaan sumberdaya (Barbier, 2015). 

Wilayah perdesaan pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut 

mengharuskan adanya penataan ruang yang mampu mengakomodir sumberdaya yang terpapar 

dampak tersebut. Oleh karena itu perlu adanya upaya secara komprehensif baik dari skala 

perorangan, rumah tangga, komunitas, hingga keruangan yang mampu mengurangi kerentanan 

sehingga terciptanya keberlanjutan sistem penghidupan masyarakat.  

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, rencana tata ruang sebagai salah satu bentukan dari 

perencanaan wilayah dan kota memiliki banyak tujuan antara lain mewujudkan keharmonisan 

antara sumberdaya alam dan buatan, mewujudkan perlindungan fungsi ruang, dan pencegahan 

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Tata ruang pesisir secara khusus 

memiliki kemampuan untuk mengurangi kerentanan sistem penghidupan yang terdapat di dalam 

suatu wilayah pesisir. Dimulai dari tahap perencanaan tata ruang yang secara tidak langsung 

memang diarahkan untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan 

suatu sektor sosio-ekonomi, mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan 

ruang, serta untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan 

dengan maksud menghindari dampak-dampak negatif yang terjadi dari pengembangan sosial 

ekonomi terhadap kondisi lingkungan. 

Sesuai dengan lingkup penelitian, perdesaan pesisir yang notabene memiliki sumberdaya 

melimpah seharusnya mampu diakomodir oleh rencana tata ruang yang ada, khususnya dalam 

wujud pola pemanfaatan ruang. Adapun pada rencana pemanfaatan ruang terdapat peruntukan 

kawasan budidaya yang dimanfaatkan sebagai kawasan dengan berbagai aktivitas secara intensif, 

dan peruntukan kawasan lindung yang dikhususkan untuk menjaga keseimbangan dan melindungi 

kelestarian lingkungan hidup guna kepentingan pembangunan dan sistem penghidupan yang 

berkelanjutan, namun pada kenyataannya, rencana pemanfaatan ruang tidak selalu tanggap dan 

mampu mengakomodir kerentanan yang mengganggu sistem penghidupan termasuk rob di pesisir 

karena tidak termasuk dalam kategori permasalahan mendesak, padahal adanya rob secara terus 

menerus dalam waktu lama dapat menyebabkan kerentanan pada lingkungan dan berdampak pada 

sistem penghidupan. Untuk itu, diperlukan kajian kerentanan agar diketahui tingkat kerentanan 

yang terjadi pada sistem penghidupan dan arahan pemanfaatan ruang perdesaan pesisir. Kajian 

tersebut dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi atau kebijakan untuk meminimalisir 

dampak paparan dan kerentanan. Serta untuk mengetahui apakah rencana pemanfaatan ruang yang 

ada, sudah mengakomodir isu strategis pesisir pada sistem penghidupan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perubahan iklim dipahami sebagai perubahan musim yang telah banyak memberikan 

dampak negatif pada kehidupan dan meningkatkan kerentanan di dunia, terutama pada wilayah 

pesisir, Marfai (2011)  menjelaskan bahwa kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim telah 

menyebabkan sisi utara Jawa menderita dari bahaya laut yang berbeda seperti genangan air laut 

pasang di pesisir atau rob. Salah satu daerah di pesisir utara Pulau Jawa yang rentan mengalami rob 

terparah adalah Kabupaten Demak. Saat ini, kawasan pesisir Kabupaten Demak telah menjadi 

subjek bahaya pesisir akibat pasang surut dan penurunan tanah dengan skenario kenaikan muka air 

laut. Adanya ancaman kerentanan tersebut terutama terjadi pada perdesaan pesisir dengan 

kepadatan penduduk tinggi dan topografi yang rendah (Barbier, 2015). Dimana pesisir Kabupaten 

Demak memiliki kepadatan penduduk tinggi karena lokasi strategis yang berdekatan dengan 

ibukota provinsi dan kawasan industri, dengan kelerengan 0 persen hingga 2 persen dan garis 

elevasi kurang dari 10 m (BPS Kabupaten Demak, 2016).  

Kabupaten Demak sering mengalami rob sejak tahun 1997 hingga menyebabkan adanya 

perubahan lahan yang signifikan (Adisukma et al., 2012). Total jumlah desa di pesisir Kabupaten 

Demak yang terkena rob adalah 13 desa pesisir yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Sayung, Bonang, Karangtengah, dan Wedung. Kedalaman air rob mencapai 0,3 m hingga 1,5 m 

dan membutuhkan waktu beberapa lama untuk kembali surut. Rob akibat kenaikan muka air laut 

telah menggenangi 35,7 persen lahan pertanian tambak dan 21,87 persen lahan permukiman di 

wilayah perdesaan pesisir Kabupaten Demak. Bahkan akibat rob tersebut, Dusun Tambaksari dan 

Rejosari di Desa Bedono hilang tergenang  air pasang (Bappeda, 2017). Selain itu, pada tahun 2011 

tercatat 296 rumah tangga di Kecamatan Sayung kehilangan tempat tinggal dan direlokasi akibat 

rob (Adisukma et al., 2012). Kejadian rob yang menggenangi permukiman juga terjadi pada 

perdesaan pesisir lainnya dengan intensitas, lama, dan tinggi genangan berbeda setiap harinya.  

Dampak perubahan iklim tersebut tentu saja menjadi ancaman langsung bagi sistem 

penghidupan dan memaksa masyarakat melakukan berbagai upaya agar dapat bertahan hidup pada 

kondisi iklim dan paparan pada lingkungan yang tidak menentu (Dolan & Walker 2006). Hal ini 

disebabkan masyarakat perdesaan pesisir Kabupaten Demak sangat bergantung pada sektor 

kepesisiran yang dipengaruhi oleh iklim serta ketidakmampuan masyarakat terutama secara sosio 

ekonomi untuk menanggulangi dampak rob. Berdasarkan data BPS (2016), mayoritas penduduk 

perdesaan pesisir Kabupaten Demak sekitar 33 persen memiliki sumber mata pencaharian 

utamanya sebagai nelayan dan petani tambak. Kerugian sosial dan ekonomi akibat rob ini tidak 

sedikit. Rob yang menggenangi permukiman dan lahan pertanian mereduksi pertumbuhan sosio 

ekonomi di wilayah pesisir. Sedikitnya, rob menenggelamkan 1.710 hektar tambak produktif di 

Kecamatan Sayung. Kerugian akibat bencana tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Hanya 
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sebagian kecil masyarakat pesisir Kabupaten Demak yang memilih untuk berpindah, sedangkan 

sebagian besar lainnya memilih untuk bertahan dan melakukan upaya adaptasi, seperti 

meninggikan lantai bangunan, melakukan perubahan penggunaan lahan, dan lain sebagainya. 

Untuk daerah-daerah yang telah terlanjur menjadi daerah rob, perlu tindakan untuk mengendalikan 

rob tersebut agar kerentanan lingkungan dan sistem penghidupan tidak semakin tinggi. Tindakan 

yang bisa dilakukan adalah upaya pengendalian pemanfaatan lahan sebagai upaya untuk 

meminimalisir dampak negatif. Untuk itu perlu disusun sebuah rencana pemanfaatan ruang pada 

tata ruang daerah rawan rob di perdesaan pesisir Kabupaten Demak, sehingga dapat mengakomodir 

sumberdaya pesisir yang tersedia agar sistem penghidupan masyarakat perdesaan pesisir dapat 

berkelanjutan. Dengan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu 

bagaimana tingkat kerentanan sistem penghidupan terdampak rob dan arahan pemanfaatan ruang 

perdesaan pesisir di Kabupaten Demak? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu menilai dan menganalisis tingkat kerentanan sistem penghidupan 

di perdesaan pesisir Kabupaten Demak yang memiliki keterbatasan kemampuan terdampak rob, 

serta arahannya terhadap rencana pemanfaatan ruang. Melalui tujuan tersebut dapat diketahui 

seberapa tingkat kerentanan sistem penghidupan perdesaan pesisir di Kabupaten Demak terhadap 

rob yang akan menimbulkan terhambatnya aktivitas penghidupan masyarakat, faktor-faktor 

penyebab kerentanan sistem penghidupan; dan diketahui apakah kebijakan rencana pemanfaatan 

ruang pada rencana tata ruang wilayah pesisir yang ada telah mengakomodir sumber daya alam dan 

penggunaan lahan, serta tanggap terhadap kerentanan lingkungan berupa rob di perdesaan pesisir 

Kabupaten Demak. 

 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Menilai dan menganalisis tingkat kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi dampak rob 

(adaptive capacity) 

2. Menilai dan menganalisis tingkat kepekaan atau sensitivitas masyarakat terhadap paparan rob 

(sensitivity) 

3. Menilai dan menganalisis tingkat keterpaparan lingkungan akibat rob (exposure) 

4. Menilai dan menganalisis tingkat kerentanan sistem penghidupan terdampak rob di perdesaan 

pesisir Kabupaten Demak 

5. Mengkaji arahan pemanfaatan ruang perdesaan pesisir terhadap paparan rob 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian kerentanan sistem penghidupan terdampak rob dan arahan pemanfaatan 

ruang di perdesaan pesisir Kabupaten Demak ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing manfaat penelitian: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa ditemukannya variabel dan indikator apa saja yang dapat digunakan dalam menilai 

kerentanan sistem penghidupan perdesaan pesisir terdampak rob, dan mengemukakan bagaimana 

seharusnya arahan pemanfaatan ruang pada tata ruang mengakomodir isu strategis terkait paparan 

dan kerentanan yang ada di perdesaan pesisir. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis dimaksudkan sebagai masukan pemikiran bagi pemecahan masalah 

yang berhubungan dengan topik atau tema penelitian. Hasil penelitian ini berupa tingkat kerentanan 

sistem penghidupan perdesaan pesisir terdampak rob dan kesesuaiannya pada rencana pemanfaatan 

ruang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten 

Demak dalam memahami kondisi sistem penghidupan masyarakat perdesaan pesisir untuk 

meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, menyusun suatu arahan pola pemanfaatan ruang, 

serta menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang dalam 

mengakomodir sumberdaya yang tersedia terkait isu strategis dari dampak perubahan iklim berupa 

paparan rob di kawasan pesisir. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah berisi batasan 

wilayah studi penelitian dan ruang lingkup materi berisi batasan materi yang dibahas dalam 

penelitian.  

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang wilayah studi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kawasan perdesaan di 

pesisir Kabupaten Demak. Wilayah makro meliputi Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, 

Kecamatan Bonang, dan Kecamatan Wedung yang berada di pesisir utara Kabupaten Demak 

dengan panjang garis pantai adalah 34,10 km (BPS Kabupaten Demak, 2016). Sementara itu, 
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wilayah mikro meliputi desa-desa pesisir yang berhadapan langsung dengan garis pantai, dengan 

jumlah 13 desa. Justifikasi pemilihan ruang lingkup wilayah tersebut karena desa-desa yang 

berdekatan dengan pantai mendapatkan pengaruh pasang surut air laut paling besar dari pantai 

karena merupakan daerah peralihan darat dan laut. Wilayah mikro ini diasumsikan mengalami 

paparan dan kerentanan lingkungan karena kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan 

iklim yang diperkirakan akan terus meningkat kedepannya. Selain itu adanya karakteristik 

masyarakat perdesaan pesisir yang masih kuat berupa ketergantungan penghidupan pada 

sumberdaya pesisir, dimana sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian utama sebagai 

petani tambak dan nelayan tangkap. Untuk lebih jelasnya, batasan wilayah penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.1. 

 

 
Sumber: Bappeda Kabupaten Demak, 2015 

GAMBAR 1.1  

WILAYAH PENELITIAN 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

 Penelitian kerentanan sistem penghidupan terdampak rob dan arahannya pada rencana 

pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir Kabupaten Demak dibatasi oleh beberapa hal, yaitu: 
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1. Rob 

Dampak perubahan iklim yang menjadi fokus pada penelitian ini berupa kenaikan muka air 

laut yang menimbulkan kerentanan lingkungan di wilayah pesisir berupa genangan air 

pasang di daratan (paparan rob). Pembatasan tersebut didasari oleh fakta-fakta yang ada di 

lapangan dan didukung dengan data dari penelitian-penelitian terdahulu. 

2. Sistem penghidupan (livelihood) 

Sistem penghidupan pada penelitian ini terdiri dari unit rumah tangga di perdesaan pesisir, 

dibatasi lima jenis sumberdaya penghidupan rumah tangga yang menjadi bahasan, yaitu 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia,  modal sosial,  sumberdaya fisik, dan  sumberdaya 

modal keuangan. Adapun sistem penghidupan yang dimaksud berupa sesuatu yang 

menggambarkan kemampuan, kepemilikan sumberdaya, dan aktivitas rumah tangga 

perdesaan pesisir untuk menjalani kehidupan. 

3. Kerentanan   

Kerentanan sistem penghidupan yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketidakberdayaan 

dalam penghidupan atau suatu keadaan yang dapat mengancam kesejahteraan di perdesaan 

pesisir Kabupaten Demak, yang dilihat dari: 

 Kapasitas adaptasi 

Kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan tekanan paparan rob secara 

aktual atau diprediksi. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kapasitas adaptasi pada penelitian ini adalah profil sosio-demografi, strategi penghidupan, 

dan jaringan sosial. 

 Sensitivitas 

Sejauh mana masyarakat akan merespon paparan rob, baik secara positif maupun negatif. 

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk melihat tingkat sensitivitas pada 

penelitian ini adalah kesehatan, sumberdaya air, dan rumah tinggal. 

 Keterpaparan 

Sifat dan tingkat dimana lingkungan terpapar oleh rob yang signifikan, direpresentasikan 

baik sebagai perubahan dalam jangka panjang, termasuk besar dan frekuensi kejadian. 

4.  Arahan Pemanfaatan Ruang Terhadap Kerentanan 

Arahan pemanfaatan ruang terhadap kerentanan yang dimaksud pada penelitian ini adalah 

pengkajian sejauhmana rencana pemanfaatan ruang telah mengakomodir sumberdaya dan 

tanggap terhadap kerentanan lingkungan berupa paparan rob dengan melakukan overlay 

pada peta paparan dan peta rencana pemanfaatan ruang. Setelah diketahui, kemudian diberi 

masukan berupa arahan pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir Kabupaten Demak terhadap 

kerentanan lingkungan berupa paparan rob.  
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan bagan alur untuk menjelaskan inti penelitian yang 

dilakukan, membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih sistematis dan terarah, serta 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran pada 

penelitian ini didasari dari adanya latar belakang mengenai isu dari dampak perubahan iklim 

berupa kenaikan muka air laut yang menyebabkan genangan air pasang di daratan pesisir, hingga 

mengganggu sistem penghidupan yang menjadi rumusan masalah. Lebih jelasnya, kerangka 

pemikiran penelitian di perdesaan pesisir Kabupaten Demak ini dapat dilihat pada Gambar I.2. 

 

 
Sumber:Hasil Analisis Penulis, 2017 

GAMBAR 1.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan tata cara bagaimana mengumpulkan informasi 

atau data, dan melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut (Yunus, 2010). 

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian sampling dengan teknik survei. Metode 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari satuan-satuan elementer atau anggota 

populasi saja pada wilayah penelitian, dengan cara melakukan observasi dan kuesioner. Lebih 

lanjut, berdasarkan jenis data yang dikumpulkan penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yang hanya akan 

mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai 

dengan fungsinya (Yunus, 2010).  

 

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian di perdesaan pesisir Kabupaten Demak ini memiliki dua tujuan. Untuk mencapai 

tujuan pertama mengenai kerentanan sistem penghidupan, dilakukan penilaian kondisi tingkat 

kapasitas adaptasi masyarakat, sensitivitas, dan keterpaparan di perdesaan pesisir Kabupaten 

Demak dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Adapun metode kuantitatif tersebut 

memanfaatkan data primer dari kuesioner rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis tingkat kerentanan sistem penghidupan terdampak perubahan iklim berdasarkan 

konsep Indeks Kerentanan Sistem Penghidupan atau Livelihood Vulnerability Index (LVI) yang 

dikembangkan oleh Hahn et al. (2009), dan LVI-IPCC oleh IPCC (2007). Selain menilai 

kerentanan sistem penghidupan, dalam mencapai tujuan kedua dilakukan analisis arahan 

pemanfaatan ruang terhadap paparan yang menyebabkan kerentanan sistem penghidupan dengan 

menggunakan teknik overlay. Arahan pemanfaatan ruang tersebut diawali dengan melakukan 

perhitungan persentase wilayah yang terpapar terhadap rencana pemanfaatan ruang per tipe 

kawasan menggunakan data keterpaparan (exposure) yang didapatkan dari hasil interpolasi data 

rumah tangga dan data rencana pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir. 

Secara umum, penelitian kerentanan ini menggunakan pendekatan Sustainable Livelihoods 

Approach (SLA), dikembangkan dengan metode LVI oleh Hahn et al. (2009) yang dimodifikasi 

menjadi tujuh sub-komponen utama atau variabel, yaitu: paparan, kesehatan, air, rumah tinggal, 

profil sosio-demografi, penghidupan, strategi penghidupan, dan jaringan sosial. Ketujuh variabel 

tersebut selanjutnya diagregatkan ke dalam komponen kerentanan berdasarkan IPCC (2007), yaitu 

keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Selain itu, setelah didapatkan tingkat kerentanan 

kemudian dilakukan analisis kesesuaian arahannya terhadap rencana pemanfaatan ruang. Adapun 

dari analisis tersebut diharapkan dapat diketahuinya apakah rencana pola pemanfaatan ruang 

perdesaan pesisir yang ada telah mampu mengakomodir sumberdaya dan mempertimbangkan 
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paparan dan potensi kerentanan yang ada. Oleh karena itu, untuk menghasilkan penilaian yang 

spesifik penelitian ini perlu menggabungkan konteks lokal dan konteks tertentu. Data yang 

digunakan diperoleh dari data lokal dengan unit rumah tangga. Diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi stakeholder untuk merumuskan strategi 

adaptasi di perdesaan pesisir. 

 

1.7.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu pengertian dari beberapa kata kunci untuk membantu 

menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penelitian. Definisi operasional ditujukan agar terdapat 

pemahaman dan pandangan yang sama antara peneliti dan pembaca dalam kaitannya dengan 

penelitian ini. Berikut pada Tabel I.1 terdapat  beberapa definisi beberapa kata kunci tersebut. 

 

TABEL I.1 

DEFINISI OPERASIONAL 

Kata Kunci Definisi Sumber 

Kerentanan 

Sejauh mana suatu sistem, komunitas, atau tempat 

rentan dan t idak mampu mengatasi dampak buruk 

dari adanya perubahan iklim, seperti kenaikan muka 

air laut yang menyebabkan paparan berupa rob. 

IPCC (2007) 

Sistem 

Penghidupan 

Suatu ketahanan dalam menunjang pemulihan atau 

perbaikan dari guncangan atau tekanan, kemampuan 

memelihara atau meningkatkan  sumberdaya, dan 

ketahanan menyediakan peluang penghidupan yang 

berkelanjutan untuk menyokong manfaat 

penghidupan pada generasi mendatang dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Chambers & Conway 

(1992) 

Rob 

Banjir atau genangan yang diakibatkan oleh air laut 

pasang yang menggenangi daratan, umumnya terjadi 

di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. 
Marfai (2011) 

Perdesaan 

Pesisir 

Suatu wilayah yang unik  karena merupakan tempat 

percampuran pengaruh antara darat, laut dan udara. 

Beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai kawasan 

permukiman, pelabuhan, pertanian, pertambakan dan 

media eksplorasi sumberdaya lainnya. Adapun 

perdesaan pesisir ditandai oleh adanya gradien 

perubahan sifat lingkungan yang tajam, dan 

karenanya merupakan wilayah yang memiliki 

kompleksitas tinggi, bersifat dinamik, dan peka 

terhadap gangguan akibat adanya perubahan 

lingkungan dengan fluktuasi di luar normal. 

UU No. 27 Tahun 

2007; Dutton & 

Bengen (2001) 

Arahan 

pemanfaatan 

ruang 

Suatu rencana distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan  peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya yang sesuai dengan potensi dan tanggap 

terhadap permasalahan yang ada sehingga mampu 

mengakomodir sumberdaya pesisir yang tersedia. 

UU No. 26 Tahun 

2007 

Sumber: Diadopsi dari berbagai sumber, diolah penulis, 2017 
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1.7.3 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang bergantung pada 

sektor kepesisiran, berupa petani tambak dan nelayan di pesisir utara Kabupaten Demak yang 

terdiri oleh 13 desa dari empat kecamatan. Unit analisis pada penelitian ini terbatas kepada unit 

desa-desa pesisir yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Unit analisis ini dipilih karena 

perdesaan pesisir dengan jarak yang dekat dari garis pantai memiliki risiko keterpaparan yang lebih 

tinggi terhadap dampak perubahan iklim, yaitu berisiko terkena paparan rob dengan kondisi 

permukiman dan aktivitas lainnya yang padat. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat 

diketahui tingkat kerentanan sistem penghidupan di perdesaan pesisir Kabupaten Demak secara 

terperinci dan arahan terhadap rencana pemanfaatan ruang. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara dalam melakukan pengumpulan data. 

Berdasarkan sumbernya, teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu teknik pengumpulan 

data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil kuesioner 

terhadap rumah tangga perdesaan pesisir Kabupaten Demak, sementara data sekunder sebagai data 

pelengkap didapatkan dari hasil olahan data instansi, yaitu Bappeda, BPS, DKP Kabupaten Demak, 

dan instansi lain sebagai sumber resmi yang menjadi acuan sebagai data sekunder (Yunus, 2010). 

a. Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan cara terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh fakta-fakta yang ada di wilayah studi penelitan. Menurut Yunus 

(2010), metode pengumpulan data pada penelitian wilayah yang umum digunakan adalah 

wawancara, kuesioner, dan observasi. Sementara pengumpulan data primer yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara kuesioner dan observasi lapangan. Sasaran 

pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah rumah tangga yang tinggal di perdesaan 

pesisir Kabupaten Demak. 

 Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk memperoleh informasi 

penelitian, maka peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner memuat pertanyaan yang 

menjawab kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian. Jenis kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner semi terbuka. Kuesioner semi terbuka 

memiliki pertanyaan yang telah disertai dengan pilihan jawaban, namun tetap terdapat 

beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban bebas dari responden. Adapun jumlah 

pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini adalah 50 pertanyaan yang dikembangkan dari 

daftar data yang digunakan. 
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 Observasi Lapangan 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengumpulkan data 

dengan cara mengamati secara langsung kejadian atau objek di lapangan. Jenis informasi 

yang diperoleh biasanya dapat berupa karakteristik wilayah, proses interaksi masyarakat, 

atau perilaku manusia dengan objek maupun interaksinya dengan manusia lainnya. 

b. Pengumpulan data sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari data dari sumber terpercaya. Data-

data tersebut dapat berupa fakta, literatur, teori dan sebagainya yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun pengumpulan data sekunder 

dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah dokumen dan kajan literatur. 

 Telaah Dokumen 

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada 

subjek penelitian namun melalui sumber dokumen baik berupa data mentah maupun 

olahan. 

 Kajian Literatur 

Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur berasal dari buku, jurnal, artikel maupun 

informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

 

1.7.5 Teknik Sampling  

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Demak (2016), populasi di wilayah penelitian terdiri dari 

8.838 rumah tangga, yang berada di 13 desa pesisir Kabupaten Demak. Banyaknya jumlah populasi 

pada penelitian ini menjadi alasan pemilihan teknik sampling. Teknik sampling paling banyak 

diadopsi oleh para peneliti, karena dapat menghemat pengeluaran biaya, alokasi tenaga dan waktu 

serta mampu memberikan gambaran yang nyaris sempurna terhadap karakter populasi (Yunus, 

2010). Oleh karena meneliti sebagian dari anggota populasi juga sangat tergantung dari 

proporsinya, maka jelas pada penelitian ini semakin banyak jumlah sampel yang diteliti maka 

derajat keterwakilan yang ditampilkan akan semakin besar. Untuk mencapai derajat keterwakilan 

yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, terdapat lima hal penting yang diperhatikan, 

yaitu jumlah sampel yang lebih dari 30; variasi karakter sampel dengan memberi batasan yang 

diambil adalah masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan jarak kurang dari 3 km dari garis 

pantai, variasi spasial keberadaan sampel dengan membagi zona-zona sesuai batasan administrasi 

desa; variasi temporal keberadaan sampel dengan membatas lama tinggal sampel agar agar peneliti 

dapat memahami dampak apa yang diterima oleh sampel dengan adanya fenomena dari dampak 

perubahan iklim, berupa kenaikan muka air laut yang menyebabkan adanya rob; dan penentuan 

teknik sampling yang tepat (Yunus, 2010). 
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 Jenis pengambilan sampel yang dipilih adalah sampel acak-sederhana (simple random 

sampling), dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada semua populasi yang ada di 

untuk menjadi sampel. Kesempatan yang sama dapat diartikan sebagai hak yang sama karena 

kelompok anggota populasi diasumsikan dan diyakini mempunyai karakter yang homogen. Berikut 

perhitungan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin 

dengan tingkat signifikasi sebesar 10%: 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel     

N : jumlah populasi     

e : signifikansi error 10% = 0,1 

Perhitungan jumlah sampel,yaitu   

 n = 98,88 (menjadi 104 sampel rumah tangga agar sebaran responden tiap desa memiliki jumlah 

yang sama, yaitu dengan 8 sampel  rumah tangga tiap desa di perdesaan pesisir Kabupaten 

Demak yang dapat dilihat pada Gambar 1.3). 

 

 
 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 

GAMBAR 1.3 

PERSEBARAN RESPONDEN RUMAH TANGGA 
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1.7.6 Data 

Terdapat sekumpulan data yang digunakan untuk analisis pada penelitian ini. Berdasarkan 

beberapa pertanyaan penelitian, terdapat satu pertanyaan penelitian utama dalam penelitian ini, 

yaitu “Bagaimana tingkat kerentanan sistem penghidupan masyarakat perdesaan pesisir Kabupaten 

Demak terdampak rob dan arahan pemanfaatan ruang?”. Maka keseluruhan data yang digunakan 

oleh peneliti tercantum dalam Tabel I.2. 

  

TABEL I.2 

DATA YANG DIGUNAKAN 

Data 
Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1. Jumlah anggota rumah tangga Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

2. Tingkat pendidikan terakhir kepala 

rumah tangga 
Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

3. Jenis mata pencaharian kepala rumah 

tangga 
Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

4. Jumlah anggota rumah tangga yang 

bekerja 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

5. Jumlah anggota rumah tangga 

dengan  keahlian mengelola 

sumberdaya pesisir 

Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

6. Jumlah rumah tangga dengan mata 

pencaharian utama pada sektor 

kepesisiran 

Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

7. Jumlah rumah tangga dengan 

altenatif mata pencaharian 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

8. Jumlah rumah tangga dengan 

pendapatan dibawah UMR  
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

9. Jumlah rumah tangga yang merasa 

cukup dengan pendapatan yang 

diterima 

Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

10. Jumlah rumah tangga yang memiliki 

kemampuan menabung 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

11. Jenis tempat menabung Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

12. Jumlah rumah tangga yang mengikuti 

pelatihan 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

13. Luas lahan tambak* Numerik Primer Rumah tangga Kuesioner 

14. Status kepemilikan lahan tambak* Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

15. Jumlah rumah tangga yang 

mengalami penurunan produksi* 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

16. Persentase penurunan produksi* Numerik Primer Rumah tangga Kuesioner 

17. Faktor penurunan produksi* Deskripsi Primer Rumah tangga Kuesioner 

18. Jenis strategi adaptasi mata 

pencaharian* 
Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

19. Jenis alat tangkap** Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

20. Status kepemilikan alat tangkap** Numerik Primer Rumah tangga Kuesioner 

21. Jumlah rumah tangga yang 

mengalami penurunan produksi* 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

22. Persentase penurunan produksi** Numerik Primer Rumah tangga Kuesioner 

23. Faktor penurunan produksi** Deskripsi Primer Rumah tangga Kuesioner 
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Data 
Bentuk 

Data 
Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

24. Jenis strategi adaptasi mata 

pencaharian** 
Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

25. Jenis strategi pemenuhaan kebutuhan 

rumah tangga** 
Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

26. Asal pinjaman satu tahun terakhir Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

27. Kegunaan pinjaman Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

28. Persentase pinjaman dengan jaminan Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

29. Persentase jaminan pinjaman Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

30. Jumlah organisasi kemasyarakatan 

lokal 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

31. Jumlah rumah tangga sebagai 

anggota organisasi kemasyarakatan 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

32. Jarak rumah tinggal dengan sungai 

terdekat 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

33. Jarak rumah tinggal dengan garis 

pantai 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

34. Jumlah rumah tangga yang 

mengalami kejadian rob dil 

lingkungan permukiman 

Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

35. Intensitas rob dalam satu tahun 

terakhir 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

36. Tinggi rob dalam satu tahun terakhir Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

37. Lama genangan rob dalam satu tahun 

terakhir 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

38. Waktu terjadinya rob Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

39. Jumlah rumah tangga yang memiliki/ 

mengetahui jadwal rob 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

40. Jumlah rumah tangga yang terganggu 

akibat rob 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

41. Status kepemilikan rumah Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

42. Jenis konstruksi rumah tinggal Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

43. Jumlah rumah dengan upaya adaptasi 

peninggian lantai 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

44. Jumlah rumah tangga dengan 

kepemilikan toilet pribadi 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

45. Jumlah rumah tangga dengan 

kegiatan MCK yang terganggu rob 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

46. Jenis penyakit pasca rob Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

47. Jumlah rumah tangga dengan 

anggota rumah tangga yang sakit 

akibat rob 

Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

48. Jumlah rumah tangga dengan 

kepemilikan jaminan kesehatan 
Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

49. Sumber air bersih Deskripsi Primer  Rumah tangga Kuesioner 

50. Jumlah rumah tangga yang 

mengalami krisis air dalam satu 

tahun terakhir 

Numerik Primer  Rumah tangga Kuesioner 

51. Rencana pemanfaatan ruang Peta Sekunder RTRW Olah data (GIS) 
 Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017  

Keterangan : 

(*)  : khusus rumah tangga petani tambak 

(**)  : khusus rumah tangga nelayan tangkap 
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1.7.7 Analisis Data 

a. Menghitung LVI 

Model LVI di modifikasi menjadi tujuh komponen utama, yaitu profil sosio demografi, 

strategi penghidupan, jaringan sosial, kesehatan, sumberdaya air, rumah tinggal, dan paparan 

dengan unit analisis desa. Masing-masing dari komponen utama tersebut terdiri dari beberapa sub-

komponen atau indikator (lihat Tabel I.3). Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan tinjauan 

beberapa literatur dari penelitian Hahn et al. (2009), Hardiyawan et al. (2012), Shah et al. (2013), 

Alam et al. (2016), Isa (2016), dan Pamungkas & Rudiarto (2016) tentang kerentanan. Dalam 

penelitian ini LVI dihitung dengan menggunakan pendekatan balanced weighted average (Sullivan 

et al., 2002) dimana masing-masing indikator memiliki kontribusi yang sama pada keseluruhan 

indeks, meskipun masing-masing komponen utama terdiri dari jumlah indikator yang berbeda. 

Berikut beberapa analisis yang dilakukan: 

1. Standardisasi 

Standardisasi berfungsi untuk mengukur unit atau skala data yang berbeda. Untuk menghitung 

standardisasi, dapat digunakan formula dari Human Development Index (HDI) dengan 

menggunakan data rasio yang ditentukan dari nilai minimum dan maksimum yang dipilih 

responden. Adapun untuk menghitung nilai standardisasi mengacu pada rumus sebagai berikut. 

indeks = 
       

          
 (1) 

Keterangan : 

indeks : nilai indeks standardisasi  

Sd  : nilai aktual  

Smin : nilai minimal jawaban responden 

Smaks : nilai maksimal jawaban responden 

 

2. Rata-Rata (Md) 

Setelah data dengan unit dan skala berbeda telah distandardisasi, maka selanjutnya untuk 

mengukur tiap variabel dengan menghitung rata-rata atau Md dari masing-masing 

komponennya. Indikator di rata-rata menggunakan persamaan (2) untuk menghitung nilai dari 

tiap tujuh variabel, yaitu tujuh komponen utama, yaitu paparan/ bencana alam, kesehatan, 

sumberdaya air, rumah tinggal, profil sosio demografi, strategi penghidupan, dan jaringan 

sosial. Adapun rumus dalam menghitung rata-rata (Md) adalah: 

Md =
   

 
  (2) 

Keterangan : 

Md  : rata-rata (mean) 

Σ Xi  : jumlah nilai x ke-i sampai ke-n 

N  : jumlah individu dalam kelompok 
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3. Nilai LVI 

Setelah nilai pada masing-masing tujuh variabel dihitung, selanjutnya digabungkan dengan 

menggunakan persamaan (3) untuk mendapatkan nilai LVI secara keseluruhan: 

     
        

    
  (3) 

Keterangan :  

ΣWMi : jumlah seluruh komponen 

Mdi  : rata-rata x ke-i sampai ke-n 

 

TABEL I.3 

DESAIN LVI DAN LVI-IPCC DALAM PENILAIAN KERENTANAN 

Komponen 

Kerentanan 
Variabel Indikator Unit 

Kapasitas 

Adaptasi 

Profil Sosio-

Demografi 

1. Rasio ketergantungan Rasio 

2. Persentase kepala rumah tangga yang tidak tamat SMA Persen 

Strategi 

Penghidupan 

3. Persentase rumah tangga dengan pendapatan dibawah 

UMR 
Persen 

4. Persentase penurunan produksi  dalam satu tahun 

terakhir 
Persen 

5. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki alternatif 

mata pencaharian 
Persen 

6. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki 

kemampuan menabung  
Persen 

7. Persentase rumah tangga yang tidak mengkuti 

pelatihan  
Persen 

8. Persentase rumah tangga yang tidak mengetahui 

informasi dan manajemen paparan rob 
Persen 

9. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki strategi 

adaptasi mata pencaharian petani tambak atau nelayan   
Persen 

Jaringan 

Sosial 

 

 

10. Persentase rumah tangga yang melakukan pinjaman 

dalam satu tahun terakhir 
Persen 

11. Persentase rumah tangga yang tidak ikut dalam 

organisasi kemasyarakatan satu tahun terakhir 
Persen 

Sensitivitas 

Kesehatan 

12. Persentase anggota rumah tangga yang pernah jatuh 

sakit akibat rob dalam satu tahun terakhir 
Persen 

13. Persentase rumah tangga yang tidak memiliki jaminan 

kesehatan 
Persen 

Sumberdaya 

Air 

14. Persentase rumah tangga yang menggunakan 

sumberdaya air langsung dari alam 
Persen 

15. Persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan air 

dalam satu tahun terakhir 
Persen 

Rumah 

Tinggal 

16. Persentase rumah non permanen Persen 

17. Persentase rumah yang belum dilakukan peninggian 

lantai 
Persen 

18. Persentase rumah tanpa akses sanitasi Persen 

Keterpaparan Paparan 

19. Rata-rata kejadian rob satu tahun terakhir Satuan 

20. Rata-rata tinggi genangan rob satu tahun terakhir Satuan 

21. Rata-rata lama genangan rob satu tahun terakhir Satuan 

22. Rata-rata jarak rumah tinggal dari sungai Meter 

23. Rata-rata jarak rumah tinggal dari garis pantai Meter 
  Sumber: Diadopsi dari berbagai sumber, diolah penulis, 2017 
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4. Pengkelasan 

Hasil penilaian indeks diklasifikasi menjadi lima kelas dengan menghitung selisih antara nilai 

terendah dan nilai tertinggi dari seluruh indeks yang kemudian dibagi menjadi lima kelas 

(kerentanan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi). Dalam penelitian ini, LVI 

memiliki skala dari mendekati -1 (sedikit rentan) hingga mendekati 1 (sangat rentan) sesuai 

dengan aturan sturges. 

 

 
 Sumber: Penulis, 2017 

GAMBAR 1.4 

SKALA NILAI INDEKS KERENTANAN LVI 

 

b. Menghitung LVI-IPCC 

Metode alternatif untuk menghitung LVI adalah menggabungkan dengan definisi kerentanan 

dari IPCC. Tabel I.3 menunjukkan pengelompokkan dari tujuh komponen utama atau variabel 

dalam LVI-IPCC. Dari masing-masing ketiga faktor oleh IPCC tersebut dihitung rata-rata dari tiap 

faktor yang berkontribusi pada ketiga komponen kerentanan, yaitu keterpaparan (kerentanan 

lingkungan) sensitivitas (kesehatan, sumberdaya air, dan rumah tinggal) dan kapasitas adaptasi 

(profil sosio demografi, strategi penghidupan, dan jaringan sosial) dimana semua komponen 

kerentanan dianggap memiliki kontribusi yang sama untuk keseluruhan LVI-IPCC (Sullivan et al., 

2002).  

1. Nilai LVI-IPCC 

Setelah data di standardisasi dan di rata-rata pada analisis sebelumnya, kemudian dilakukan 

perhitungan indeks kerentanan sistem penghidupan menggunakan persamaan LVI-IPCC (4): 

 LVI – IPCCd = (ed – ad)*Sd    (4) 

Keterangan : 

LVI-IPCCd : indeks kerentanan sistem penghidupan dalam model IPCC untuk masyarakat d 

e  : nilai keterpaparan 

a  : nilai kapasitas adaptasi 

s  : nilai sensitivitas 

 

LVI-IPCCd adalah LVI untuk masyarakat d dengan transformasi ke dalam kerangka model 

IPCC, a dihitung sebagai nilai kapasitas adaptasi untuk masyarakat d (nilai semakin mendekati 

+1, maka kapasitas adaptasi semakin rendah), s dihitung sebagai nilai sensitivitas untuk 
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masyarakat, dan e dihitung sebagai nilai keterpaparan pada lingkungan (nilai sensitivitas dan 

keterpaparan semakin mendekati +1, maka tingkat kerentanan semakin tinggi).  

2. Diagram Radar 

Setelah melakukan perhitungan, hasil indeks pada masing-masing komponen utama atau 

variabel dan komponen kerentanan digambarkan dalam bentuk diagram radar agar dapat 

menggambarkan komponen utama dan indikator apa yang paling berpengaruh dalam 

meningkatkan kerentanan sistem penghidupan di perdesaan pesisir Kabupaten Demak. 

3. Pengkelasan 

Tahap pengkelasan ini bertujuan untuk memberikan tingkatan kerentanan yang didapatkan 

berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing desa pesisir. Skala nilai LVI-IPCC 

menggunakan aturan sturges, dimana semakin mendekati -1 (sedikit rentan) hingga mendekati 

+1 (sangat rentan), yang dibagi menjadi lima kelas seperti Gambar 1.5. 

 

 
Sumber: Penulis, 2017 

 GAMBAR 1.5  

SKALA NILAI INDEKS KERENTANAN LVI-IPCC 

  

5. Pemetaan 

Data spasial dapat diartikan sebagai data yang memiliki makna atau gambaran keruangan. 

Adapun pada tahapan ini penyajian data spasial bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai lokasi dan juga persebaran tingkat kerentanan dalam tampilan visualisasi. 

 

c. Analisis Rencana pemanfaatan ruang Terhadap Paparan Rob 

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang 

pesisir di Kabupaten Demak kedepannya dengan  membandingkan rencana pemanfaatan ruang 

dengan wilayah paparan rob dari hasil analisis kerentanan sistem penghidupan sebelumnya. Hasil 

analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tanggap rencana pola pemanfaatan ruang 

mengakomodir sumberdaya dan kerentanan. Sehingga dapat diketahui apakah rencana pemanfaatan 

ruang yang ada, telah mengakomodir sumberdaya pesisir dan tanggap terhadap paparan atau 

kerentanan lingkungan yang terjadi saat ini. Berikut adalah beberapa tahapan analisis tersebut: 

1. Interpolasi Data Paparan Rob 

Pemetaan paparan rob ini bertujuan agar kerentanan lingkungan akibat rob dapat dilihat secara 

spasial. Adapun langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan interpolasi data 
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intensitas rob, interpolasi data tinggi genangan rob, dan interpolasi data lama genangan rob, 

serta melakukan buffer jarak dari sumber rob (sungai dan garis pantai). Setelah masing-masing 

data pada tiap indikator sudah berbentuk spasial, selanjutnya adalah dengan melakukan overlay 

union pada seluruh indikator paparan rob tersebut (lihat tabel I.4). 

 

TABEL I.4  

KRITERIA PAPARAN ROB 

No. 
Tingkat 

Paparan 
Deskripsi Klasifikasi 

1 
Sangat 

Tinggi 

Wilayah dengan intensitas rob, tinggi genangan rob, dan 

lama genangan rob dalam satu tahun terakhir, serta jarak 

garis pantai dan sungai diatas rata-rata nilai total 

Kerentanan 

tinggi 

2 Tinggi 

Wilayah dengan intensitas rob, ketinggian genangan, dan 

lama genangan rob dalam satu tahun terakhir, serta jarak 

garis pantai dan sungai sedikit diatas rata-rata nilai total 

Kerentanan 

tinggi 

3 Sedang 

Wilayah dengan intensitas rob, ketinggian genangan, dan 

lama genangan rob dalam satu tahun terakhir, serta jarak 

garis pantai dan sungai berada di rata-rata nilai total 

Kerentanan 

tinggi 

4 Rendah 

Wilayah dengan intensitas rob, ketinggian genangan, dan 

lama genangan rob dalam satu tahun terakhir, serta jarak 

garis pantai dan sungai berada sedikit di bawah rata-rata 

nilai total 

Berpotensi 

menyebabkan 

kerentanan 

5 
Sangat 

Rendah 

Wilayah dengan intensitas rob, ketinggian genangan, dan 

lama genangan rob dalam satu tahun terakhir, serta jarak 

garis pantai dan sungai berada di bawah rata-rata nilai 

total 

Berpotensi 

menyebabkan 

kerentanan 

  Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 

 

2. Pemetaan 

Rencana pemanfaatan ruang dan paparan rob selanjutnya dilakukan overlay union untuk 

menspasialkan area terdampak atau terpapar rob. Analisis ini bertujuan untuk melihat wilayah 

paparan rob pada rencana pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir Kabupaten Demak, apakah 

rencana pola pemanfaatan ruang telah tanggap dan mampu mengakomodir kerentanan yang ada, 

atau ternyata masih terdapat zona-zona pada kawasan budidaya yang belum diakomodir. 

 

3. Matriks Kerentanan Terhadap Rencana pemanfaatan ruang 

Analisis ini menggunakan matriks untuk mempermudah dalam membandingkan data luas 

wilayah yang masuk kedalam wilayah dengan tingkat paparan sedang, tinggi, dan sangat tinggi 

(keterpaparan yang menyebabkan tingginya kerentanan), kemudian dibandingkan dengan luas 

rencana pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir secara keseluruhan yang disajikan dalam 

bentuk persentase per tipe wilayah seperti yang ditunjukkan pada Tabel I.5. 
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TABEL I.5  

MATRIKS RENCANA PEMANFAATAN RUANG  

TERHADAP PAPARAN 

  X1  X2 X3 

Y1 X1, Y1 X2, Y1 X3, Y1 

Y2 X1, Y2 X2, Y2 X3, Y2 

Y3 X1, Y3 X2, Y3 X3, Y3 

dst    
Sumber: Hasul Analisis Penulis, 2017 

Keterangan:  

Y1, Y2, Y3…dst  : kawasan peruntukan kawasan budidaya/ lindung 

X1   : luas rencana pemanfaatan ruang  

X2    : luas rencana pemanfaatan ruang pada wilayah terpapar 

X3   : persentase wilayah terpapar 

 

Informasi dari matriks kawasan rencana pemanfaatan ruang terhadap paparan rob tersebut 

kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa luas daerah kawasan lindung maupun budidaya 

yang belum didasarkan pada aspek kerentanan sehingga dapat diberikan masukan terhadap 

masing-masing kawasan tersebut yang berkaitan dengan tata ruang yang preventif dan berbasis 

kerentanan. Peranan aspek kerentanan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Demak 

diketahui melalui hasil analisis overlay rencana pemanfaatan ruang wilayah untuk perencanaan 

kawasan peruntukan budidaya dan kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Demak.  

 

4. Pemetaan Arahan pemanfaatan ruang 

Hasil analisis ini kemudian diambil kesimpulan secara keseluruhan untuk mengetahui sejauh 

mana arahan pemanfaatan ruang telah tanggap terhadap kerentanan yang ada di perdesaan 

pesisir Kabupaten Demak, dan bagaimana sebaiknya arahan pemanfaatan ruang dirumuskan 

yang dipetakan sehingga bersifat informatif 

 

1.8 Kerangka Analisis 

Kerangka analisis pada penelitian ini merupakan skema perumusan dari input, proses, dan 

output penelitian. Kerangka analisis dimulai dengan input yaitu bermaksud untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan. Adapun data pada penelitian ini diperoleh dari data primer hasil 

kuesioner dan observasi. Selanjutnya adalah proses yang terdiri dari beberapa tahapan yang 

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode LVI dan LVI-IPCC, serta analisis 

overlay arahan pemanfaatan ruang, dan kerangka analisis yaitu output berupa tingkat kerentanan 

pada masing-masing desa dan arahan pada rencana pemanfaatan ruang di perdesaan pesisir 

Kabupaten Demak yang disajikan dalam bentuk diagram radar, matriks, dan pemetaan. Untuk lebih 

lengkapnya kerangka analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.6. 
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Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2017 

GAMBAR 1.6  

KERANGKA ANALISIS  
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir yang dilakukan terdiri dari beberapa bab atau 

bagian, yang didalamnya terdapat beberapa sub-bab atau sub-bagian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang penyusunan penelitian, rumusan masalah 

penelitian, penentuan tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian yang 

meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, ruang lingkup penelitian meliputi 

lokasi dan batasan substansi yang dimuat dalam laporan penelitian, kerangka piker 

penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik sampling, 

kebutuhan data, analisis data, kerangka analisis, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II  KAJIAN LITERATUR 

 Bab ini membahas kajian teoritis mengenai pengertian wilayah pesisir, 

karakteristik masyarakat perdesaan pesisir, konsep sistem penghidupan 

(livelihood), penyebab perubahan iklim, rob, konsep kerentanan, penilaian 

kerentanan sistem penghidupan, dan penataan ruang pesisir. Keluaran dari kajian 

pustaka ini adalah sintesis literatur berupa variabel dan indikator  penelitian yang 

akan digunakan untuk menilai tingkat kerentanan sistem penghidupan masyarakat 

perdesaan pesisir terdampak perubahan iklim dan implikasi terhadap penataan 

ruang. 

BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN 

 Bab ini memaparkan gambaran umum wilayah pesisir Kabupaten Demak sebagai 

kawasan yang terdampak perubahan iklim secara fisik, alam, kependudukan, sosial, 

dan ekonomi, serta penataan ruang pesisir Kabupaten Demak. 

BAB IV ANALISIS KERENTANAN DAN IMPLIKASI PADA PENATAAN RUANG 

 Bab ini berisi penjelasan analisis kerentanan sistem penghidupan, berupa analisis 

tingkat keterpaparan, analisis tingkat sensitivitas, dan analisis kapasitas adaptasi 

pada perdesaan pesisir Kabupaten Demak. Kemudian dianalisis arahan terhadap 

rencana pemanfaatan ruang pesisir.  

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang terkait kerentanan sistem penghidupan terdampak rob dan 

implikasinya terhadap penataan ruang di perdesaan pesisir Kabupaten Demak. 

Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai rekomendasi baik bagi masyarakat 

maupun pemerintah mengenai adapatasi yang mungkin dapat dilakukan. 


