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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Secara keseluruhan kawasan pesisir menjadi salah satu kawasan yang memiliki 

peranan penting dan merupakan sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat. 

Sebesar 70% dari keseluruhan Indonesia merupakan lautan dimana berbatasan 

langsung dengan daerah pesisir sepanjang 81.000 km. Daerah ini tidak hanya 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan mencari lapangan kerja namun juga 

sebagai tempat untuk bermukim dan kehidupan lainnya. Indonesia merupakan negara 

kepulauan dimana penduduknya banyak yang bermukim di kawasan pesisir. Hal ini 

menjadi salah satu bukti bahwa peranan kawasan pesisir sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Sebagian besar penduduk di kawasan tersebut sangat 

menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam di dalam laut.  Padahal kawasan 

pesisir merupakan daerah yang berpotensi terkena bencana sebagai dampak dari 

adanya perubahan iklim. Apabla terjadi kerusakan di wilayah pesisir maka 

berdampak langsung terhadap kehidupan penduduk yang bermukim di dalamnya 

(Fauzi, 2009). 

Permasalahan krusial mengenai dampak perubahan iklim akan menyebabkan 

kerentanan di kawasan pesisir. Salah dampak tersebut adalah adanya kenaikan 

permukaan laut yang dalam jangka lama dapat menyebabkan beberapa kerusakan 

infrastruktur dan mengancam kondisi masyarakat. Berdasarkan Intergovermental 

Panel on Climate Change (IPCC) memperkirakan bahwa kenaikan muka air secara 

global akan berdampak secara langsung pada negara kepulauan terutama kawasan 

pesisir. Hal ini diperkuat dengan studi yang telah dilakukan oleh Asian Develoment 

Bank (ADB) yang menyatakan bahwa kenaikan muka air laut dan banjir akan 

menjadi masalah serius terhadap wilayah di Pantai Utara Jawa 

(http://p3sdlp.litbang.kkp.go.id, 2013).  
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Terkait dengan kerentanan yang terjadi di zona pesisir mengandung pengertian 

berupa derajat ketidakmampuan dalam mengatasi dampak dari adanya perubahan 

iklim dan merespon adanya kenaikan permukaan air laut. Penilaian terhadap 

kerentanan ini dapat dilihat melalui kerentanan terhadap zona pesisir secara fisik,  

ekonomi maupun sosial. Hal ini diperkuat dengan pendapat Blaikie dalam Smit dan 

Wandel (2006) dan IPCC dalam Gupta et al(2010) menjelaskan bahwa kerentanan 

adalah suatu sistem yang rawan dan tidak dapat mengatasi dari adanya perubahan 

maupun tekanan yang dapat menimpa aspek sosial, fisik, ekonomi. Objek utama yang 

menjadi sasaran mengalami kerentanan terkait dengan perubahan iklim adalah 

masyarakat yang tinggal di dalam kawasan tersebut. Bagi warga miskin  merupakan 

penduduk yang paling rentan terhadap pengaruh buruk dari perubahan iklim, 

dikarenakan adanya keterbatasan askes terhadap sumber daya yang dapat digunakan 

untuk adaptasi.  

Salah satu  permukiman yang mengalami dampak dari perubahan iklim ini 

terjadi di Tambak Lorok Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Tanjung Mas. 

Tambak Lorok merupakan permukiman pesisir di Semarang yang saat ini memiliki 

kondisi sangat memprihatinkan. Lokasinya yang berada di tepi laut menjadikan 

Tambak Lorok rawan terkena bencana seperti banjir, penurunan tanah, dan rob. Hal 

ini tentunya sangat menggangu aktifitas warga, dimana rob yang melanda 

permukiman biasanya mencapai ketinggian 60 cm. Selain itu, kualitas lingkungan 

permukiman di Kampung Tambak Lorok semakin mengalami penurunan. Terjadinya 

land subsidence >8cm/tahun mengakibatkan genangan rob dan banjir semakin tinggi 

merendam permukiman. Permasalahan dari segi fisik lainnya dapat dilihat dari 

minimnya infrastruktur pendukung seperti pengelolaan persampahan, kerusakan 

rumah, kerusakan jalan serta kondisi perkampungan yang kumuh.  

Disisi lain jika dilihat di bidang perikanan, Tambak Lorok merupakan lokasi 

pesisir yang potensial di Kota Semarang. Hasil tangkapan ikan nelayan Tambak 

Lorok menjadi salah satu komoditi yang memiliki pasaran hingga ke beberapa daerah 

di sekitar Semarang. Keberadaan TPI yang didukung dengan keberadaan pasar 

tradisional di dalam permukiman Tambak Lorok menjadi daya tarik bagi masyarakat 
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khususnya pedagang untuk membeli hasil tangkapan laut di tempat ini. Hal ini 

menandakan aktivitas ekonomi dibidang perdagangan yang ada di Tambak Lorok 

memiliki potensi yang besar dan dapat membantu meningkatkan perekonomian 

masyarakat Tambak Lorok pada khususnya. Meskipun demikian penduduk Tambak 

Lorok masih banyak yang tergolong penduduk miskin yang harus dihadapkan dengan 

berbagai permasalahan lingkungan. 

Permukiman yang semakin rentan terhadap perubahan iklim seharusnya 

sebanding dengan kapasitas adaptasi yang kuat agar masyarakat dapat bertahan untuk 

tetap tinggal di lokasi tersebut. Kapasitas adaptasi dan adaptasi merupakan dua hal 

yang mengandung makna berbeda. Nicholls et al (2010) mendefinisikan adaptasi 

sebagai teknik, cara, pengetahuan dan ketrampilan untuk mengurangi dampak dari 

bencana seperti perubahan iklim, sedangkan kapasitas adaptasi adalah suatu sistem 

yang berhubungan dengan kemampuan dari reaksi menanggapi adanya perubahan 

iklim. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas adaptasi lebih 

mengacu kepada sistem yang dilakukan berdasarkan tingkatan pelaku adaptasi. 

Dalam hal ini Smith dan Pilifosova dalam Dolan dan Walker (2004) mendefinisikan 

kapasitas adapatasi dapat dilihat dari level household, komunitas dan level regional. 

Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Allan dan Clarvis (2013) bahwa 

dalam mekanisme kapasitas adaptasi merupakan respon pemerintah maupun institusi 

pada level nasional maupun regional yang menyediakan panduan untuk merespon 

perubahan lingkungan. Kapasitas adaptasi sangat dinamis dipengaruhi oleh 

sumberdaya ekonomi dan alam, jaringan sosial, pemerintah dan institusi local, 

sumberdaya manusia dan teknologi. Smith dan Pilifosova dalam Dolan dan Walker 

(2004) menunjukkan bahwa penilaian kapasitas adaptasi bergantung pada 

kemampuan pelaku adapatasi, finansial, ketersediaan teknologi, kinerja dan 

pengelolaan. Oleh karena itu perlu adanya kapasitas adaptasi yang bertujuan untuk 

meminimalisir kerentanan yang ditimbulkan dari dampak bencana perubahan iklim. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Adanya perubahan iklim yang telah menjadi isu global berdampak negatif 

terhadap beberapa wilayah di belahan dunia, khususnya daerah pesisir seperti 

Tambak Lorok. Ancaman penurunan kualitas lingkungan akan terjadi seirng dengan 

semakin meningkatnya bencana yang terjadi di kawasan pesisir Tambak Lorok. Air 

rob yang sering menggenangi dengan intensitas waktu yang cukup lama dan beberapa 

kerusakan lingkungan lainnya menganggu kondisi penduduk setempat. Berikut ini 

beberapa rumusan masalah yang terjadi di permukiman Tambak Lorok berdasarkan 

beberapa penelitian sebelumnya dan dari kondisi eksisting yang terjadi di lapangan : 

 
Sumber : Analisis Penulis, 2014 

GAMBAR 1.1 
DIAGRAM PENELITIAN SEBELUMNYA 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang  dijelaskan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan utama di Tambak Lorok yaitu Kondisi permukiman di 

Tambak Lorok mengalami ancaman terjadinya bencana dan kerentanan akibat 

dampak dari perubahan iklim. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik 

Miladan,  2009 
Tanjung Mas tergolong kerentanan sedang, untuk 
aspek sosial ekonomi tergolong kerentanan tinggi 
dan memiliki genangan seluas 197, 3 Ha. 

RW 12 sampai RW 16 memiliki Kerentanan fisik 
sarana prasarana tinggi 
RW 12,13,16 memiliki kerentanan aktivitas 
sedang dan RW 14, 15 kerentanan tinggi 

Anggara, 2013 

Tambak Lorok memiliki tingkat sosial yang baik, 
namun kualitas ekonomi yang buruk 

Dwimitra, 2012 

Sebanyak 50%  dari keseluruhan jumlah KK di 
Tambak Lorok merupakan warga miskin yang 
sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai 
nelayan 

Natalia, 2012 

Tambak Lorok mengalami penurunan tanah (Land 
subsidence) mencapai >8 cm sehingga terjadinya 
peningkatan banjir 

Bappeda, 2013 

Tambak Lorok yang berada pada Kelurahan 
Tanjung Mas merupakan daerah rawan banjir. 

ACCCRN, 
2010 

Tambak Lorok 
memiliki 
ancaman 
bencana dan 
kerentanan 
yang perlu 
didukung 
dengan adanya 
kapasitas 
adaptasi 
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suatu pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana kapasitas adaptasi terhadap 

kerentanan dan bencana akibat perubahan iklim yang terjadi di Tambak Lorok 

Semarang?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kapasitas adaptasi terhadap adanya kerentanan dan bencana sebagai 

dampak dari perubahan iklim yang terjadi di permukiman pesisir Tambak Lorok, 

Semarang. 

 
1.3.2 Sasaran 

Sasaran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis bencana rob di Tambak Lorok yang ditimbulkan dari adanya 

perubahan iklim. 

b. Menganalisis tingkat kerentanan yang terjadi di Tambak Lorok dari aspek 

fisik, sosial dan ekonomi 

c. Menganalisis tingkat Kapasitas Adaptasi di Tambak Lorok. 

d. Menganalisis sintesis Kapasitas adaptasi terhadap kerentanan dan bencana 

perubahan iklim di tambak lorok 

e. Merumuskan rekomendasi terhadap kondisi permukiman Tambak Lorok 

berdasarkan kerentanan dan kapasitas adaptasi. 

 
1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini mencakup permukiman pesisir yang ada 

di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Sesuai 

dengan RDTR Kota Semarang Permukiman ini berada pada  BWK IX dengan fungsi 

utama sebagai kawasan permukiman, kegiatan industry, pariwisata, perdagangan dan 
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jasa. Berikut ini merupakan batasan permukiman Tambak Lorok secara administratif 

: 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kelurahan Kemijen 

Sebelah Timur : Kali Banjar Kanal Timur 

Sebelah Barat : Kali Banger 

Lokasi permukiman nelayan Tambak Lorok terdiri dari dari lima RW yaitu RW 

XII, RW XIII, RW IV, RW V dan RW VI.  Justifikasi pemilihan lokasi mengapa 

memilih Tambak Lorok karena pada intinya adanya perubahan iklim sangat 

berdampak pada daerah pesisir. Pesisir menjadi kawasan yang potensial mengalami 

bencana perubahan iklim seperti rob, banjir dan lain-lain. Untuk daeah pesisir di Kota 

Semarang yang masih bertahan dan memililiki ikatan sosial yang kuat yaitu di 

Tambak Lorok. Tambak Lorok menjadi permukiman pertama yang terbentuk dengan 

mata pencaharian utama sebagai nelayan. Berikut ini beberapa hal yang mendorong 

memiliki Tambak Lorok  sebagai wilayah studi yaitu sebagai berikut  : 

- Secara fisik geografis permukiman Tambak Lorok berada di daerah yang paling 

dekat dengan laut, sehingga daerah ini sangat rawan terkena bencana banjir 

maupun rob akibat kenaikan muka air laut yang menjadi salah satu indikator dari 

adanya perubahan iklim, 

- Tambak Lorok menjadi satu satunya kampung nelayan di Kota Semarang yang 

memiliki produksi hasil laut cukup besar.Sebagian besar masyarakat mencari 

nafkah dengan melaut yang kemudian dijual secara langsung di TPI dan pasar 

Tambak Lorok. Adanya aktivitas ini dapat digunakan untuk menopang kondisi 

ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat berupaya untuk bertahan di lokasi 

tersebut meskipun rentan akan bencana rob maupun banjir. 

- Masyarakat Tambak Lorok tergolong pada penduduk miskin yang harus 

dihadapkan dengan permasalahan ancaman penurunan kualitas lingkungan 

permukiman. Kondisi fisik lingkungan permukiman di Tambak Lorok sangat 

memprihatinkan, banyak rumah yang sudah mulai rusak dan selalu digenangi oleh 

rob serta kondisi infratruktur yang tidak memadai. Meskipun demikian 
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masyarakat di Tambak Lorok mampu bertahan dengan segala keterbatasan yang 

ada untuk tetap tinggal dilokasi yang rawan akan bencana seperti ini.  

Oleh karena itu berkaitan dengan hal tersebut penting adanya melakukan 

penelitian yang erat kaitannya dengan kapasitas adaptasi sehingga diketahui 

kemampuan mana yang dominan sehingga mampu mendorong masyarakat tinggal di 

lokasi tersebut. 
-  

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di permukiman pesisir Tambak Lorok, 

substansi yang akan di bahas mengenai materi berikut ini : 

a. Materi tentang kawasan pesisir yang menjadi ruang lingkup pada 

penelitian ini terkait dengan bidang permukiman di kawasan pesisir. 

b. Materi tentang perubahan iklim yang dibahas mengenai rob dilihat dari 

frekuensi, lama genangan dan ketinggian genangan rob. 

c. Materi tentang kerentanan yang dididentifikasi melalui kerentanan secara 

fisik, sosial maupun ekonomi. 

d. Materi tentang kapasitas adaptasi yang menyangkut segala upaya yang 

dilakukan untuk menghadapi kerentanan dan bencana dari perubahan 

iklim 

 

BENCANA ROB 

KERENTANAN 

Kerentanan Fisik Kerentanan Ekonomi Kerentanan Sosial 

KAPASITAS ADAPTASI 

Kemampuan 
Pelaku 

Adaptasi 

Kinerja  Teknologi  Pengelolaan  Finansial 

Level Household, Komunitas dan Kota 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 
GAMBAR 1.2 

RUANG LINGKUP SUBSTANSI PENELITIAN 
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Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2013 

GAMBAR 1.3 
PETA ADMINISTRASI TAMBAK LOROK SEMARANG 

 
Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2013 

GAMBAR 1.4 
PETA PERSEBARAN BANGUNAN TAMBAK LOROK SEMARANG 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat bagi Masyarakat 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

sesuai dengan bidang ilmu perencanaan wilayah kota. Penelitian ini dilakukan pada 

lingkup permukiman yang terfokus pada kawasan pesisir. Dimana sesuai dengan 

fungsinya lokasi Permukiman Tambak Lorok memang diperuntukkan sebagai kawaan 

permukiman yang saat ini kondisinya kian memprihatinkan. Lokasi tersebut kurang 

didukung dengan kondisi lingkungan yang dapat menciptakan kenyamanan bagi 

penghuninya. Dengan demikian peran peneliti yang mencoba mensintesiskan teori 

dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan adaptasi yang dapat dilakukan 

masyarakat untuk mengurangi tingkat bencana yang terjadi.  

 

1.5.2 Manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang 

Manfaat penelitian mengenai bentuk adaptasi yang dilakukan akibat adanya 

perubahan iklim diharapkan dapat  berguna bagi Pemerintah Kota Semarang.  

Apabila kapasitas adaptasi kuat maka pemerintah dapat memberikan bantuan agar 

masyarakat dapat tetap bertahan, namun jika kapasitas rendah Pemerintah dapat 

mencari alternatif lokasi lain yang lebih layak untuk ditinggali masyarakat Tambak 

Lorok. Manfaat lebih lanjut dari adanya penelitian ini adalah dapat menjadi arahan 

maupun rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau 

stakeholder terkait untuk merencanakan suatu permukiman pesisir yang nyaman 

ditinggali terutama dengan kondisi geografis yang dekat dengan pantai.  

 

1.5.3 Manfaat Bagi Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh mengenai kondisi 

permukiman pesisir yang sering terkena bencana dan bagaimana aspek kerentanan 

yang terjadi dengan tingkat bencana yang cukup tinggi. Selain itu juga dapat 

diketahui kapasitas adaptasi yang dilakukan dengan karakteristik masyarakat pesisir. 

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan permukiman pesisir yang 

dapat beradaptasi dengan ancaman bencana seperti rob 
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1.6 Posisi dan Keaslian Penelitian 

1.6.1 Posisi Penelitian 

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari ilmu perencanaan wilayah dan 

kota yang terfokus pada bidang pesisir dan perubahan iklim. Berikut ini merupakan 

posisi penelitan yang telah dirumuskan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Keaslian Penelitian 

Penelitian  tentang bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim juga memiliki 

kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam lingkup adaptasi. 

Perbedaan tentang penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

substansi dan karakteristik lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini 

memfokuskan pada bentuk adaptasi masyarakat yang ada di kawasan pesisir, berikut 

ini merupakan tabel yang menunjukkan perbedaan penelitian dengan penelitian 

sebelumnya : 

 

 

 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 
GAMBAR 1.5 

POSISI PENELITIAN 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Kawasan Pesisir 

Bidang Permukiman 

Kerentanan 
kondisi 

lingkungan 
permukiman 

Bencana menimbulkan 
adanya perubahan 
lingkungan permukiman  

Kapasitas Adaptasi terhadap 
perubahan iklim 

BencanaPeruba
han Iklim 
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TABEL I.1 
KEASLIAN PENELITIAN 

PENELI
TI JUDUL LOKASI TUJUAN METOD

E HASIL 

AH Dolan 
and LJ 
Walker 

 Understanding 
vulnerability of 
coastal communities 
to climate change 
related risks 

Queen 
Charlotte 
Islands, 
British 
Colombia 

Mengetahui 
kapasitas adaptasi 
diberbagai tingkatan 
terhadap adanya 
perubahan iklim 

Kualitatif Kerangka adaptasi 
dari level individu, 
kelompok dan 
kelembagaan untuk 
menangani 
perubahan iklim  

Anggara 
Dwi Putra 
2013 

Kajian Bentuk 
Adaptasi Terhadap 
Banjir dan Rob 
berdasarkan 
karakteristik wilayah 
dan aktivitas di 
Kelurahan Tanjung 
Mas Semarang 

Tanjung 
Mas, 
Semarang 

Mengetahui bentuk 
adaptasi yang 
dilakukan 
masyarakat terhadap 
banjir dan rob 

Kuantitatif Bentuk-bentuk 
adaptasi berdasarkan 
karakteristik wilayah 
dan aktivitas 
terhadap banjir dan 
rob 

Sonya, 
Dwimitra 
2012 

Potensi Kampung 
Nelayan sebagai 
modal permukiman 
Berkelanjutan di 
Tambak Lorok, 
Kelurahan Tanjung 
Mas 

Tambak 
Lorok, 
Kelurahan 
Tanjung 
Mas 

Mengetahui potensi 
kampung nelayan 
Tambak Lorok yang 
dapat menjadi modal 
permukiman 
berkelanjutan 

Kuantitatif Aspek sosial adalah 
potensi yang mampu 
dijadikan modal 
permukiman 
berkelanjutan di 
kampung 
Tambaklorok  
 

Nur 
Miladan, 
2009 

Kajian Kerentanan 
Wilayah Pesisir Kota 
Semarang Terhadap 
Perubahan Iklim 

Kawasan 
Pesisir 
Semarang 

Mengkaji kerentanan 
wilayah pesisir Kota 
Semarang terhadap 
perubahan iklim 

Kuantitatif Sebanyak 16 
Kelurahan Pesisir 
Kota Semarang 
memiliki tingkat 
kerentanan rendah 
hingga sedang. 
Tanjung Mas 
termasuk ke dalam 
kerentanan sedang 

Judul Penelitian yang akan dikaji 
Novia 
Riska 
2014 

Kapasitas Adaptasi 
terhadap kerentanan 
dan bencana  
perubahan iklim di 
Tambak Lorok 

Tambak 
Lorok, 
Tanjung 
Mas, 
Semarang 
Utara 

Mengetahui 
kapasitas adaptasi  
akibat perubahan 
iklim 

Kuantitatif Kapasitas adaptasi 
terhadap kerentanan 
dan bencana 
perubahan iklim 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 
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1.7 Kerangka Pikir 

 
Sumber : Analisis Penulis, 2014 

GAMBAR 1.6 
KERANGKA PIKIR 

Kawasan Pesisir seperti Tambak Lorok merupakan 
daerah yang rawan terkena dampak perubahan iklim 

Bencana rob dalam jangka panjang menyebabkan  kerentanan 
bagi Tambak Lorok dari aspek sosial, ekonomi dan fisik yang 

membutuhkan kapasitas adaptasi 

Banjir dan rob yang 
menyebabkan 

kerusakan 
infrastruktur 

Kepedulian masyarakat 
yang belum maksimal 

terhadap kondisi 
lingkungan 

Kondisi permukiman di Tambak Lorok mengalami potensi bencana 
dan kerentanan akibat adanya perubahan iklim 

Bagaimana kapasitas adaptasi yang ada di Tambak Lorok untuk 
menghadapi kerentanan dan bencana dari perubahan iklim ? 

Mengetahui kapasitas adaptasi yang ada di Tambak Lorok 
terhadap kerentanan dan bencana terkait adanya perubahan iklim 

Menganalisis bencana 
rob akibat perubahan 

Iklim di Tambak Lorok 

Menganalisis tingkat 
kerentanan dari aspek 

fisik, sosial dan 
ekonomi 

Menganalisis Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan dan bencana perubahan iklim 

Pertanyaan 
Penelitian 

Tujuan 

Analisis 

output 
Kesimpulan dan rekomendasi 

Adanya perubahan iklim menimbulkan bencana rob yang 
telah dialami oleh penduduk Tambak Lorok  

Rumusan 
masalah 

Pendapatan penduduk yang 
tidak menentu tidak 
sebanding dengan tekanan  
bencana yang terjadi 

Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan dan 
bencana Perubahan Iklim di Tambak Lorok 

Latar 
Belakang 

Menganalisis tingkat 
Kapasitas Adaptasi di 

Tambak Lorok 
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1.8 Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah positivistik yaitu dengan 

mengutamakan kajian terhadap teori. Teori yang digunakan dalam mencapain tujuan 

penelitian adalah tentang perubahan iklim, dampak perubahan iklim, kerentanan dan 

kapasitas adaptasi. Dalam melakukan kajian teori tersebut disesuaikan dengan kondisi 

lapangan Tambak Lorok sehingga dapat diperoleh variabel penelitian yang sesuai dan 

dapat diterapkan di lapangan. Pengumpulan data terdiri dari data primer yang 

dihimpun dari penyebaran kuesioner dan data sekunder dari telaah dokumen dan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian data yang diperoleh diolah secara 

kuantitatif menggunakan teknik analisis pembobotan dan analisis deskriptif untuk 

mengetahui kapasitas adaptasi yang dilakukan dalam menghadapi bencana dan 

kerentanan perubahan iklim. 

 
1.8.1 Paradigma Positivistik 

Pada penelitian untuk mengetahui kapasitas adaptasi masyarakat di Tambak 

Lorok digunakan pendekatan deduktif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa variabel yang diperoleh dari kajian literatur. Teori sangat 

diperlukan ketika menggunakan pendekatan ini, dengan semakin banyak teori yang 

dikumpulkan akan memperkuat variabel yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. 

Pendekatan penelitian deduktif metode yang digunakan adalah kuantitatif  Penelitian 

kuantitatif ini mengembangkan suatu kejadian menggunakan model matematis atau 

membuat angka-angka untuk menyajikan informasi. Dengan demikian pendekatan ini 

merupakan penafsiran angka statistik bukan secara kebahasaan (Sarwono,2006). 

Tujuan penelitian kuantitatif ialah mengembangkan kajian dengan menggunakan 

model matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena 

(Creswell, 2002). Sifat dari penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitaif 

yaitu objektif dan dapat terukur. Data yang akan digunakan untuk menganalisis 

diperoleh melalui kuesioner dengan analisis yang telah ditentukan. Pendekatan 

deduktif dan metode kuantitatif berorientasi dengan variable-variabel terukur sebagai 

objek penelitian.  
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Penelitian kuantitatif yang dilakukan di Tambak Lorok mengacu pada 

permasalahan utama yaitu terkait dengan penurunan kualitas lingkungan permukiman 

akibat ancaman bencana yang ditimbulkan dari perubahan ikim. Dengan adanya 

permasalahan tersebut dalam penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan 

terkait dengan kapasitas adaptasi yang dilakukan di Tambak Lorok terhadap 

perubahan iklim. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini diperlukan kajian teori 

yang berhubungan dengan perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim di pesisir, 

kerentanan serta kapasitas adaptasi. Teori – teori tersebut bersumber dari kajian 

literature serta beberapa jurnal dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Akan tetapi tidak semua teori yang berkaitan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Diperlukan adanya proses penyesuaian dengan kondisi eksisting yang ada di Tambak 

Lorok, sehingga variabel yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian ketika di lapangan. Berikut ini merupakan langkah penelitian 

kapasitas adaptasi terhadap kerentanan perubahan iklim di Tambak Lorok : 

 
Sumber : Analisis Penulis, 2014 

GAMBAR 1.7 
DIAGRAM ALUR  PENELITIAN DI TAMBAK LOROK 

 
1.8.2 Tahapan Pengumpulan dan Pengolahan Data 

- Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan 

oleh peneliti di lapangan. Data primer ini dilakukan  dengan tujuan menghimpun data 
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yang tidak dapat ditemukan pada data sekunder. Dengan pengumpulan data primer ini 

diharapkan tingkat objektif penelitian dapat terjaga sehingga menghasilkan output 

penelitian yang akurat dan sesuai data dilapangan. Dalam pengumpulan data primer 

dapat dilakukan melalui cara berikut ini : 

a. Kuesioner  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang disusun dengan untuk 

menjawab tujuan penelitian. Daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan Kuesioner ini umumnya dilakukan untuk 

penelitian kuantitatif yang kemudian diolah lebih lanjut menggunakan statistik. 

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner ke wilayah studi dilakukan teknik 

sampling yaitu teknik dalam menentukan atau penghitungan sample. Kuesioner yang 

akan digunakan dalam penelitian di Tambak Lorok bersifat pertanyaan penelitian 

yang dapat diukur. Hal ini digunakan penelitian menggunakan metode kuantitatif 

untuk mempermudah dilakukannya proses analisis. 

b. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini termasuk kedalam wawancara terstruktur 

dimana sebagai data pelengkap yang diperoleh dari kuesioner agar mendapatkan hasil 

yang lebih mendalam. Wawancara ditujukan kepada masyarakat Tambak Lorok 

terkait dengan kondisi rob, kerentanan maupun adaptasi yang dilakukan. Melalui 

wawancara ini informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan langsung diperoleh dari 

sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

c. Observasi Lapangan . 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengamati dan 

mengidentifikasi secara langsung situasi yang ada di lapangan. Pada intinya teknik ini 

melakukan pencatatan secara sistematik objek yang diperlukan untuk mendukung 

penelitian (Sarwono,2006). Dengan melakukan obeservasi dapat diperoleh data dan 

gambaran kondisi eksisting yang mendukung penelitian. Perlengkapan yang 

digunakan dalam observasi lapangan ini adalah  kamera, peta dan kebutuhan data 

terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.Untuk lebih jelasnya 

beberapa hal yang perlu diobservasi adalah : 
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TABEL I.2 
PELAKSANAAN OBSERVASI 

Alat pengumpulan 
data 

Bentuk 
data 

Data yang 
diperoleh 

Tujuan Kode 

Kamera Foto dan 
Plotting 
area 

kondisi rob Mengetahui karakteristik 
rob di Tambak Lorok 

Rob 
(Bencana) 

Kamera  Foto Kondisi fisik 
rumah  

Mengetahui karakteristik 
rumah di Tambak Lorok 

Rumah 

Kamera Foto Kondisi fisik 
sarana prasarana 

Mengetahui karakteristik 
sarana prasaran Tambak 
Lorok 

Sarpras 

Kamera  Foto Kegiatan 
Masyarakat 

Mengetahi kegiatan 
masyarakat sebagai 
kegiatan beradaptasi ketika 
banjir melanda permukiman 

Kegiatan 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 
 

- Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumber pertama melainkan dihimpun dari data-data instansi terkait 

yang disesuaiakan dengan kebutuhan data. Dalam penelitian ini data sekunder yang 

dibutuhkan berasal dari BPS Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang Utara, 

Kantor Kelurahan Tanjung Mas serta data-data lain yang dapat diperoleh dari tokoh 

masyarakat seperti Ketua RT maupun Ketua RW. Data – data yang dihimpun dalam 

penelitian ini berupa data yang memiliki keterkaitan dengan aspek permukiman, 

kondisi kependudukan, fasilitas lingkungan permukiman dan data-data lainnya. Data-

data tersebut nantinya diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Cara 

dalam memperoleh data sekunder ini yaitu sebagai berikut : 

a. Survey Instansi 

Survey instansi ini guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 

penelitian. Instansi yang dituju juga disesuaikan dengan kebutuhan data dan 

keperluan data yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini mengenai 

kapasitas adaptasi di Tambak Lorok terhadap perubahan iklim diperlukan data-data 

yang dapat diperoleh melalui BPS Kota Semarang, Kantor Kecamatan Semarang 

Utara,Kantor Kelurahan Tanjung Mas dan beberapa dinas terkait di Kota Semarang. 
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b. Kajian Dokumen 

Data yang diperoleh dari kajian dokumen berasal dari internet, buku, jurnal 

maupun dari media masa yang mendukung kebutuhan data penelitian. Keseluruhan 

kajian literatur tersebut masih berhubungan dengan tema utama yaitu perubahan iklim 

dan kapasitas adaptasi. Melalui kajian dokumen dapat diperoleh data-data sekunder 

yang berhubungan dengan perubahan iklim di Tambak Lorok. Beberapa kajian 

dokumen tersebut seperti laporan tentang bencana banjir maupun rob di Kota 

Semarang, kondisi kependudukan masyarakat, data monografi serta data-data hasil 

dari penelitian sebelumnya.  

1.8.3 Kebutuhan Data 

Kebutuhan data merupakan serangkaian data-data yang diperlukan untuk 

penelitian. Dengan adanya kebutuhan data ini dapat membantu dalam proses check 

list data pada penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.3 
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TABEL I.3 
KEBUTUHAN DATA 

 
No. Sasaran Variabel Kebutuhan Data Jenis 

Data 
Teknik Pengumpulan 
Data Sumber Data Tahun 

1 

Menganalisis 
Bencana  Rob akibat 
Perubahan Iklim di 
Tambak Lorok 

Rob 

Frekuensi Rob Primer  Observasi, kuesioner Masyarakat Terbaru 
Lama Rob Primer  Observasi, kuesioner Masyarakat Terbaru 

Ketinggian Rob Primer  Observasi, kuesioner Masyarakat Terbaru 

2 Menganalisis 
Tingkat Kerentanan  

Kerentanan 
Fisik 

Kondisi Rumah Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 

Kondisi Jalan Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 
Kondisi Kesehatan Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 

Kerentanan 
Sosial 

Alasan Bertahan Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 
Pendidikan Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 
Keberadaan 
organisasi Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 

Kerentanan 
ekonomi 

Pendapatan Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 
Jenis Pekerjaan Primer   Kuesioner Masyarakat Terbaru 
Jumlah 
Pemasukan ketika 
banjir 

Primer   Kuesioner Masyarakat Terbaru 

3 Analisis Kapasitas 
Adaptasi 

Kemampuan 
Pelaku 
Adaptasi 

Tindakan adaptasi 
Household Primer   Kuesioner,observasi Masyarakat Terbaru 

Tindakan adaptasi 
Komunitas Primer   Kuesioner, observasi, 

wawancara Masyarakat Terbaru 

Tindakan adaptasi 
Kota Primer  

 Kuesioner, observasi, 
telaah dokumen,survey 
instansi 

Masyarakat, dinas Terbaru 

Finansial 

Upaya financial 
household Primer  Kuesioner Masyarakat Terbaru 

Upaya financial 
Komunitas Primer  Kuesioner, wawancara Masyarakat Terbaru 
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No. Sasaran Variabel Kebutuhan Data Jenis 
Data 

Teknik Pengumpulan 
Data Sumber Data Tahun 

Upaya financial 
Kota Primer   kuesioner, telaah 

dokumen, survey instansi Masyarakat, Dinas Terbaru 

Kinerja  

KInerja Household Primer   Kuesioner,observasi Masyarakat Terbaru  

Kinerja Komunitas Primer   Kuesioner, wawancara Masyarakat Terbaru  

Kinerja Kota Primer   Kuesioner, telaah 
dokumen,survey instansi Masyarakat, dinas Terbaru  

Teknologi  

Cara Mengurangi 
Rob oleh 
Household 

Primer   Kuesioner,observasi Masyarakat Terbaru  

Cara Mengurangi 
Rob oleh 
Komunitas 

Primer  Kuesioner, observasi, 
wawancara Masyarakat Terbaru 

Cara Mengurangi 
Rob oleh Kota  

 Kuesioner, observasi, 
telaah dokumen,survey 
instansi 

Masyarakat, dinas  

Pengelolaan 

Pengelolaan yang 
dilakukan 
household 

Primer   Kuesioner,observasi Masyarakat Terbaru  

Pengelolaan yang 
dilakukan 
komunitas 

Primer   Kuesioner, observasi, 
wawancara Masyarakat Terbaru  

Pengelolaan yang 
dilakukan kota Primer  

 Kuesioner, observasi, 
telaah dokumen,survey 
instansi 

Masyarakat, dinas Terbaru  

Sumber : Analisis Penulis, 2014 

 

 

Lanjutan:  
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1.8.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu probability 

sampling dan non probability sampling. Pada penelitian ini, teknik sampling yang 

digunakan yaitu probability sampling. Kemudian dilakukan pengitungan jumlah 

sampel terlebih dahulu agar sampel yang akan diambil  representatif. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik sampel acak stratifikasi (stratified random 

sampling). Pemilihan metode ini dikarenakan untuk memperoleh sampel yang 

representatif berdasarkan stratifikasi populasi dengan karakteristik tertentu. 

Penentuan sampel pada penelitian ini didasarkan pada jumlah rumah tangga atau KK, 

sehingga sampel yang digunakan bukan jumlah seluruh penduduk. Hal ini 

dikarenakan setiap KK yang diambil sampelnya dianggap sudah mempresentasikan 

pendapat anggota keluarga di dalamnya. Untuk menghitung besarnya sampel dalam 

penelitian ini dibutuhkan ketepatan dan dihitung menggunakan rumus 

(Sarwono,2006) sebagai berikut: 

 

݊ =
ܰ

1 + ܰ(݀ଶ)
 

 

Keterangan 

n = Besar sampel 

N = Besar populasi 

d= Penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan, 

biasanya menggunakan derajat 10% 

Populasi keseluruhan yang ada pada Kampung Tambak Lorok sejumlah 1498 

KK, berikut ini merupakan penghitungan jumlah sampel yang akan digunakan : 

݊ =
1488

1 + 1488(0,1ଶ) 

݊ =
1498

1 + 14.98 

     n = 93 responden 

       = 93 KK 
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Dari perhitungan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 93 KK yang 

meliputi RW XII, XIII, XIV, XV dan XVI. Teknik sampling ini merupakan 

pengambilan secara acak sederhana, dimana setiap sampel memiliki kesempatan yang 

sama untuk terpilih menjadi sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau 

undian dari keseluruhan KK yang terdapat pada Kampung Tambak Lorok. Berikut ini 

perhiungan sampel di masing-masing area : 

ni= ே  ௫ 
ே

 

Keterangan 

n = Besar sampel 

ni= jumlah sampel di wilayah i 

N = Besar populasi 

Ni = jumlah populasi (jumlah KK) di wilayah i 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan sampel di masing –masing area dalam 

Tambak Lorok : 

TABEL I.4 
JUMLAH SAMPEL 

 
No RW Jumlah KK Jumlah Sampel 
1 XII 182 12 
2 XIII 257 16 
3 XIV 432 27 
4 XV 419 25 
5 XVI 200 13 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 

 

1.8.5 Metode Analisis 

Metode analisis merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah data primer 

maupun sekunder yang telah diperoleh. Teknik analisis ini berguna untuk 

merepresentasikan seluruh data yang di dapat dengan bentuk yang disesuaikan 

dengan kebutuhan. Oleh sebab itu teknik analisis merupakan salah satu hal penting 

untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian bentuk adaptasi masyarakat dalam bermukim : 
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1.  Analisis Pembobotan 

Analisis Pembobotan digunakan untuk memudahkan pengolahan data agar lebih 

sederhana dan sistematis. Data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan 

dikelompokkan dan diubah menjadi angka berkelompok. Untuk pengukur data diubah 

menjadi penilaian, dihitung dari nilai  yang paling negatif hingga positif yang 

kemudian diberi angka-angka sebagai symbol perhitungan. Hal ini sesuai dengan 

yang dijelaskan pada skala Likert, bahwa penilaian dilakukan dari angka yang rendah 

untuk yang paling negatif sampai angka yang tinggi untuk yang paling positif 

(Sarwono, 2006). Analisis pembobotan dilakukan dengan memberi bobot pada 

masing – masing variabel. Dalam penelitian ini analisis pembobotan untuk 

mengetahui tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas adaptasi yang ada di Tambak 

Lorok. 

Dalam penentuan skor berdasarkan skala Likert menggunakan jenjang skor 

3,5,hingga 7. Jenjang skor tersebut disesuaikan dengan kondisi dari populasi dalam 

penelitian. Pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 

bersifat heterogen dapat menggunakan jenjang skor yang tinggi untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih akurat. Akan tetapi jika penelitian menggunakan populasi 

pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau masyarakat yang 

berada di kampung dan pedesaan jenjang skor 3 sudah dianggap dapat mewakili. Hal 

ini untuk menghindari adanya kebingungan dan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk memahami dan menjawab pertanyaan penelitian (Singarimbun dan 

Effendi, 2008:111). Oleh karena itu pada penelitian yang dilakukan di Tambak Lorok 

Semarang dapat menggunakan rentan skor 3 karena masyarakat Tambak Lorok 

tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yang mayoritas bekerja 

sebagai buruh dan nelayan. 

Rentang skor yang digunakan dalam penelitian di Tambak Lorok terdiri dari 3 

kelas  yaitu Rendah, Sedang, Tinggi dengan masing-masing menggunakan 3 jenjang 

skor yaitu 1, 2, dan 3. Skor tersebut digunakan untuk menilai tingkat kerentanan dan 

tingkat kapasitas adaptasi yang dilakukan pada Tambak Lorok. Skor tersebut 

diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada sampel kemudian dirubah 
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menjadi data berbentuk angka. Pemberian skor merupakan upaya untuk mengubah 

menjadi data interval dengan cara menjadikan skor tersebut memiliki kelas interval. 

Kemudian untuk mengetahui rentang skor dari seluruh kelas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Klasifikasi Nilai Indikator 

Nilai Tertinggi   =  3   

Nilai Terendah   = 1 

Klasifikasi Kelas  = 3 

 

Rentang skor  =   (ே ்௧ିே ்ௗ)
௨ ௦௦ ௌ

 

Sumber : Nazir, 2003 

Diperoleh hasil sebagai berikut ini : 

Rentang  = 
(ଷିଵ)
ଷ

 = 0.7 

TABEL I.5 
RENTANG SKOR 

 
NO Tingkat 

Kerentanan 
Tingkat kapasitas 
Adaptasi 

Bobot Klasifikasi 

1 Rendah Rendah 1 1-1.7 
2 Sedang Sedang 2 1.8 - 2.3 
3 Tinggi Tinggi 3 2.4 - 3 

  Sumber : Analisis Penulis, 2014 

 Berdasarkan perhitungan terhadap jumlah kuesioner yang akan 

disebarkan diperoleh sebanyak 93  KK atau responden. Untuk mengetahui tingkat 

banjir rob, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas adaptasi yang dilkukan di Tambak 

Lorok diukur menggunakan skala likert. Berikut ini merupakan pembobotan dari 

masing-masing variabel yang akan digunakan : 

 
TABEL I.6 

KRITERIA SKORING 
 

Variabel Indikator Skor Klasifikasi Keterangan 
Kerentanan  Kondisi Rumah 1 Rendah Baik tidak mengalami kerusakan 

2 Sedang Rusak di bagian lantai dan butuh perbaikan 



24 
 

Variabel Indikator Skor Klasifikasi Keterangan 
3 Tinggi Rusak bagian lantai, tembok dan lainnya 

sangat butuh perbaikan 
Kondisi Jalan 1 Rendah Baik tidak rusak 

2 Sedang Rusak kadang tergenang rob 
3 Tinggi Rusak selalu tergenang rob 

Kondisi Kesehatan 1 Rendah Tidak pernah sakit akibat rob 
2 Sedang Pernah sakit akibat rob tapi tidak berobat 
3 Tinggi Pernah sakit akibat rob dan dianjurkan 

berobat 
Kerentanan 
Sosial 

Organisasi 
Masyarakat 

1 Rendah Terlibat,organisasi memiliki program 
pengurangan rob 

2 Sedang Terlibat, organisasi tidak memiliki 
program pengurangan rob 

3 Tinggi Tidak terlibat 
Alasan Bertahan 1 Rendah Lokasi Nyaman 

2 Sedang Berdasarkan keturunan 
3 Tinggi Dekat dengan lokasi kerja 

Pendidikan 1 Rendah Tidak tamat SD/Tamat Sd 
2 Sedang Tamat SMP 
3 Tinggi Tamat SMA/perguruan tinggi 

Kerentanan 
Ekonomi 

Pendapatan 1 Rendah > Rp 1.500.000,00 
2 Sedang Rp 1.000.000,00-Rp 1.500.000,00 
3 Tinggi < Rp 1.000.000,00 

Jenis Pekerjaan 1 Rendah Berhubungan dengan laut 
2 Sedang Tidak berhubungan dengan laut 
3 Tinggi Pekerjaan dilakukan dirumah 

Jumlah pemasukan 
ketika banjir 

1 Rendah Tidak mempengaruhi pemasukan 
2 Sedang Pemasukan berkurang 
3 Tinggi Tidak mendapat pemasukan 

Kemampuan 
Pelaku 
Adaptasi Household 

1 Rendah Tidak terdapat tindakan adaptasi 
2 Sedang Terdapat tindakan adaptasi namun tidak 

mengurangi bencana 
3 Tinggi Terdapat tindakan adaptasi untuk 

merespon bencana 

Komunitas 

1 Rendah Tidak terdapat tindakan adaptasi 
2 Sedang Terdapat tindakan adaptasi namun tindak 

mengurangi bencana 
3 Tinggi Terdapat tindakan adaptasi untuk 

merespon bencana 

Kota 

1 Rendah Tidak terdapat tindakan adaptasi 
2 Sedang Terdapat tindakan adaptasi namun kurang 

maksimal merespon bencana 
3 Tinggi Terdapat tindakan adaptasi untuk 

merespon bencana 
Finansial Household 1 Rendah Tidak melakukan upaya apapun untuk 

menambah pemasukan dan belum pernah 
mendapat bantuan 

2 Sedang Hanya menungggu bantuan 
3 Tinggi Melakukan berbagai upaya untuk 

menambah pemasukan 
Komunitas 1 Rendah Tidak melakukan upaya apapun 

 
 Lanjutan:  
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Variabel Indikator Skor Klasifikasi Keterangan 
2 Sedang Mencari sumber dana dari pemerintah dan 

masyarakat 
3 Tinggi Mencari sumber dana dari pemerintah 

Kota 1 Rendah Tidak pernah memberi dana bantuan 
2 Sedang Pernah memberi dana bantuan 1 kali 
3 Tinggi Pemerintah Kota memberikan dana 

bantuan > 1 kali 
Kinerja Household 1 Rendah Tidak semua anggota keluarga berperan 

2 Sedang Semua anggota keluarga berperan namun 
upaya belum maksimal 

3 Tinggi Semua anggota keluarga berperan dalam 
adaptasi, upaya sudah maksimal 

Komunitas 1 Rendah Tidak ada warga yang terlibat, dilakukan 
pihak lain 

2 Sedang Kinerja belum maksimal, tidak semua 
warga terlibat dalam upaya adaptasi 

3 Tinggi Semua warga berperan 
Kota 1 Rendah Tidak berkontribusi 

2 Sedang Kinerja belum maksimal 
3 Tinggi Kinerja Optimal 

Teknologi Household 1 Rendah Tidak menggunakan teknologi, Rob 
dibiarkan surut sendiri 

2 Sedang Menggunakan peralatan seadanya, 
Bergotong royong mengurangi rob di 
dalam rumah 

3 Tinggi Menggunakan pompa penyedot rob 
Komunitas 1 Rendah Tidak menggunakan teknologi khsusu rob 

dibiarkan surut sendiri 
2 Sedang Menggunakan peralatan seadanya, 

Bergotong royong mengurangi rob  
3 Tinggi Menggunakan pompa penyedot rob 

Kota 1 Rendah Tidak ada penggunaan teknologi 
2 Sedang Ada penggunaan teknologi namun belum 

berkontribusi maksimal terhadap 
permukiman  

3 Tinggi Sudah ada penggunaan teknologi dan 
berfungsi optimal 

Pengelolaan Household 1 Rendah Maintenance rumah setiap > 5 tahun sekali 
2 Sedang Maintenance rumah setiap 3-5 tahun sekali 
3 Tinggi Maintenance rumah setiap > 3 tahun sekali 

Komunitas 1 Rendah Tidak adap perawatan dan minitoring 
2 Sedang Perawatan dan monitoring tidak rutin 
3 Tinggi Perawatan dan monitorin rutin dilakukan 

Kota 1 Rendah Tidak ada monitoring dan evaluasi 
2 Sedang Monitoring dan evaluasi tidak rutin 

dilakukan 
3 Tinggi Terdapat monitoring dan evaluasi rutin 

Sumber : Analisis Penulis, 2014 

 

 

 
 Lanjutan:  
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2.  Analisis Deskriptif 

Analisis Diskriptif merupakan analisis yang mediskripsikan data-data yang telah 

diperoleh baik dari data sekunder maupun data yang diperoleh dari lapangan. Hasil 

dari kuesioner juga didiskripsikan dengan teknik deskriptif yang disesuaikan agar 

mudah dipahami dan diketahui hasilnya. Dalam penelitian kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim di Tambak Lorok analisis deskriptif kuantitatif dapat digunakan 

untuk menjelaskan karakteristik rob dan analisis kapasitas adaptasi terhadap terhadap 

kerentanan dan banjir. Analisis deskriptif kuantitatif ini untuk memberikan gambaran 

mengenai objek penelitian yang diolah menggunakan cara-cara penyajian data dengan 

distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun dengan mean, median dan modus 

(Sugiyono, 2008). 

 

3.  Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis data 

menggunakan metode analisis yang disesuaikan. Analisis data ini disesuaikan dengan 

sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis yang akan digunakan meliputi 

analisis terhadap dampak dari perubahan iklim, analisis kerentanan, analisis kapasitas 

adaptasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing analisis yang akan 

dilakukan : 

1. Analisis bencana rob dari Perubahan Iklim di Tambak Lorok 

Pada bagian ini akan dianalisis tingkat bencana yang terjadi di Tambak Lorok 

sebagai dampak dari perubahan iklim. Variabel terpilih untuk mengidentifikasi 

bencana ini adalah bencana rob. Indikator yang digunakan adalah frekuensi rob, 

tinggi genangan dan lama genangan. Pada bagian ini akan dianalisis menggunakan 

deskriptif. Kemudian dalam analisis ini juga dipetakan berdasarkan kondisi eksisting 

terkait dengan rob dan struktur amblesan tanah sehingga dapat diketahui daerah 

rawan banjir yang menjadi ancaman bencana di wilayah studi. 

2. Analisis Tingkat Kerentankaan fisik, sosial dan ekonomi permukiman 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kerentanan permukiman tambak 

Lorok yang terdiri dari aspek fisik, sosial dan ekonomi. Aspek fisik dilihat dari 
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kondisi sarana prasarana, aspek ekonomi dilihat dari pendapatan, mata pencaharian 

penduduk, sedangkan aspek sosial lebih kepada kondisi sosial penduduk Tambak 

Lorok. Pada analisis ini dilakukan menggunakan analisis skoring sehingga dapat 

diketahui tingkatan kerentanan yang terjadi di Tambak Lorok dalam tahap sedang, 

tinggi atau rendah serta apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. 

3. Analisis Tingkat Kapasitas Adaptasi  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptasi yang terjadi di 

Tambak lorok berdasarkan variabel finansial, kemampuan pelaku adaptasi, kinerja 

nstitusi/lembaga, informasi dan pengelolaan. Dari kelima variabel tersebut nantinya 

akan dilakukan pembobotan untuk mengetahui tingkat kapasitas adaptasi yang terjadi 

di level household, komunitas dan kota.. 

4. Analisis Kapasitas Adaptasi  terhadap Kerentanan Perubahan Iklim 

Analisis ini bertujuan untuk mensintesiskan hasil dari tingkat kerentanan dan 

bencana dengan kapasitas adaptasi. Analisis yang digunakan berupa analisis 

deskriptif sehingga dapat diketahui bagaimana bentuk kapasitas adaptasi dan 

kerentanan yang terjadi di Tambak Lorok.  
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1.8.6 Kerangka Analisis 

 
 

INPUT PROSES OUTPUT 

Kerentanan fisik,sosial, ekonomi 
Fisik 
- Kondisi Rumah 
- Kondisi Jalan 
- Kondisi Kesehatan 
Sosial 
- Pendidikan 
- Organisasi Masyarakat 
- Alasan Bertahan 
Ekonomi 
- Pendapatan 
- Jenis Pekerjaan 
- Jumlah pemasukan ketika banjir 

Bencana akibat Perubahan Iklim 
Rob 
- Frekuensi rob 
- Ketinggian rob 
- Lama Rob 

Kapasitas Adaptasi Tingkat 
household 

- Kemampuan Pelaku adaptasi 
- Finansial 
- Kinerja 
- Teknologi  
- Pengelolaan 

Analisis Tingkat 
Kerentanan 
Analisis Pembobotan skala 
likert dan deskriptif 
kuantitatif 

Analisis  Bencana Rob  
deskriptif kuantitatif dan 
pemetaan 

- Bencana Rob 
- Pemetaan 

spasial 
 

Analisis Tingkat 
Kapasitas Adaptasi 
Analisis Pembobotan 
:skala likert dan deskriptif 
kuantitatif 

Tingkat 
Kerentanan 
Pemetaan 
Spasial 

Tingkat 
Kapasitas 
Adaptasi 

 

-Bencana Rob 
-Tingkat Kerentanan 
-Tingkat Kapasitas 
Adaptasi 
 
Analisis Deskriptif 

Kapasitas Adaptasi 
terhadap Kerentanan 
Perubahan iklim 
Diagram Sintesa 

Kapasitas Adaptasi Tingkat 
household 

- Kemampuan Pelaku adaptasi 
- Finansial 
- Kinerja 
- Teknologi  
- Pengelolaan 

Kapasitas Adaptasi Tingkat 
household 

- Kemampuan Pelaku adaptasi 
- Finansial 
- Kinerja 
- Teknologi  
- Pengelolaan 

Gambar : Analisis Peneliti, 2014 
GAMBAR 1.8 

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 



29 
 

 
 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis dengan judul Kapasitas Adaptasi 

terhadap Kerentanan dan Bencana perubahan iklim di Tambak Lorok Semarang 

adalah sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan 

Meliputi latar belakang pemikiran, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah studi dan 

ruang lingkup materi, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir, 

metode penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik sampel, kerangka 

analisis dan sistematika penulisan laporan. 

BAB 2 Kajian Tambak Lorok terhadap Kota Semarang 

Meliputi kondisi Tambak Lorok dan konstelasinya terhadap kota Semarang 

berupa karakteristik fisik, karakteristik non-fisik, serta potensi permukiman.  

BAB 3 Kajian Literatur Kapasitas Adaptasi terhadap kerentanan dan bencana 

perubahan iklim 

Bab ini membahas mengenai definisi-definisi dari perubahan iklim, 

kerentanan, kapasitas adaptasi, dampak perubahan iklim serta konsep dasar 

dalam kapasitas adaptasi yang sesuai diterapkan pada Tambak Lorok. 

BAB 4 Analisis Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan Dan Bencana 

Perubahan Iklim 

Bab ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknis analisis 

pembobotan dan deskriptif. Analisis yang dilakukan adalah analisis bencana 

rob, analisis tingkat kerentanan, analisis tingkat kapasitas adaptasi dan sintesa 

analisis kapasitas adaptasi terhadap kerentanan dan bencana perubahan iklim. 

BAB 5 Penutup 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh 

dalam penelitian kemudian memunculkan rekomendasi dan arahan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


