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ABSTRAK

HUBUNGAN PERUBAHAN IKLIM DENGAN PRODUKTIVITAS PADI DAN
TINGKAT KERENTANAN PENGHIDUPAN PETANI DI KABUPATEN SRAGEN
(Studi Pada: Desa Kecik Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)
Sari Nur Fitriana
F0113086
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret
Pemanasan global yang diakibatkan karena meningkatnya gas rumah
kaca pada lapisan troposfer menyebabkan terjadinya fenomena perubahan
iklim. Perubahan iklim ditandai dengan adanya perubahan unsur-unsur iklim
seperti peningkatan suhu dan curah hujan yang berdampak pada beberapa
aspek kehidupan salah satunya sektor pertanian. Perubahan suhu dan curah
hujan yang terjadi memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung yang
dapat merugikan tanaman pangan khususnya padi sehingga akan berpengaruh
terhadap hasil produktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
hubungan antara perubahan unsur iklim yaitu suhu dan curah dengan
produktivitas padi dan mengetahui tingkat kerentanan penghidupan petani dalam
menghadapi bencana banjir akibat perubahan iklim di Kabupaten Sragen.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data sekunder antara lain data suhu, curah hujan, dan produktivitas
padi yang didapatkan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air DAS Bengawan
Solo, Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Sragen. Data primer dikumpulkan
melalui wawancara kepada 122 petani sebagai responden di Desa Kecik. Teknik
pengambilan sampel menggunakan metode non probability sampling secara
purposive. Analisis data yang digunakan untuk data sekunder adalah dengan
menghitung tingkat korelasi dan untuk data primer dengan menggunakan
perhitungan indeks LVI dan LVI IPCC pada Microsoft Excel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan curah
hujan dengan produktivitas padi adalah negatif dengan nilai masing-masing -0,32
dan -0,51. Tingkat kerentanan penghidupan petani di Desa Kecik Kecamatan
Tanon Kabupaten Sragen terhadap bencana banjir akibat perubahan iklim
tergolong rentan berdasarkan skala LVI dengan nilai sebesar 0,394 dan LVI
IPCC sebesar 0,033.
Kata kunci: Perubahan iklim, Kerentanan, LVI, Sektor Pertanian.
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ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE TOWARDS RICE
PRODUCTIVITY AND THE LEVEL OF VULNERABILITY OF SUBSISTENCE
FARMERS IN SRAGEN REGENCY
(Studies in village of Kecik, Subdistrict Tanon, Sragen Regency)

Sari Nur Fitriana
F0113086
Faculty of Economics and Business
Sebelas Maret University
Global warming which is caused due to increasing greenhouse gases in
the troposphere layer is causing the phenomenon of climate change. The climate
change was characterized by a changing of climates elements such as increasing
temperature and precipitation will have an impact on some aspects of life, one of
those is agricultural sector. Temperature and precipitation change that occurs will
give direct or indirectly impact that can harm the plants especially the rice, so that
it will have an effect on the results of its productivity. This research aims to
identify the relationship between the changes of the climate elements, namely
temperature and precipitation toward rice productivity and knowing the level of
farmers’ livelihood vulnerability in the face of floods disaster due to climate
change in Sragen Regency.
The data used in this research is the primary and secondary data.
Secondary data among other data of temperature, precipitation, and rise
productivity was obtained from Balai Pengelolaan Sumber Daya Air DAS
Bengawan Solo, Dinas Pertanian, and BPS in Sragen Regency. Primary data
was collected by interviewing to 122 farmers as respondents in the village of
Kecik by using non probability sampling technique with purposive methods. The
data analysis for the secondary data was done by calculating the level of
correlation and for the primary data used for LVI’s and LVI-IPCC index calculation
in Microsoft Excel.
The results of this research show that the relationship between
temperature and precipitation with rice productivity is negatives with the each
values -0.32 and -0.51. The level of vulnerability of farmer in the village of Kecik,
Subdistrict Tanon, Sragen Regency towards floods disaster due to climate
change are categorized as vulnerable based on the scale index value LVI 0.399
and IPCC LVI 0.049.

Keywords: climate change, vulnerability, LVI, Agricultural Sector
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