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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Simon Kuznets (1971) dalam (Todaro, 2000) mengartikan pertumbuhan 

ekonomi sebagai kapasitas suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan 

berbagai barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka panjang. 

Kapasitas ini akan meningkat seiring kemajuan teknologi,  kelembagaan dan 

ideologis. Pengertian ini juga bertumpu pada 3 komponen utama, yaitu : 

1. Kenaikan output secara kontinu adalah bentuk dari sebuah pertumbuhan

ekonomi, sedangkan kapabilitas untuk menyediakan berbagai barang itu

sendiri adalah  wujud dari kematangan ekonomi suatu negara

2. Pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan tersebut juga sangat

memerlukan kondisi teknologi yang berkembang dan maju

3. Penyesuian terhadap kelembagaan, sikap dan ideologi juga diperlukan

demi merealisasikan kemampuan pertumbuhan yang terkandung dalam

teknologi

(Todaro, 2000) juga menjelaskan akan pentingnya tiga hal utama dalam 

pertumbuhan ekonomi, yaitu: 

1. Akumulasi modal, termasuk semua bentuk dan jenis investasi baru dalam

bentuk modal atau sumber daya manusia, tanah dan peralatan fisik dan

non fisik

2. Pertambahan jumlah penduduk yang di masa depan akan menambah

jumlah angkatan kerja
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3. Kemajuan teknologi dari masa ke masa

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu tolak ukur yang 

cukup penting dalam menentukan pembangunan ekonomi. Secara konvesional, 

pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan rasio GDP rill per tahun. Hal ini 

dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperlihatkan hasil dari 

aktivitas perekonomian yang berupa peningkatan pendapatan masyarakat pada 

tahun tertentu. Pada intinya, aktivitas perekonomian ini akan menimbulkan alur 

dari utilisasi faktor produksi unutk menghasilkan output, sampai pada akhirnya 

akan membentuk suatu balas jasa pada faktor produksi yang digunakan 

sebelumnya. Seiring pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan 

masyarakat  juga akan meningkat. 

2.1.2 Kerusakan Lingkungan dan Emisi CO2 

Pada intinya, kerusakan lingkungan merupakan suatu keadaan dimana 

kualitas lingkungan yang menurun disebabkan karena komponen-komponen 

lingkungan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan lingkungan 

hidup juga dapat diartikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, seperti yang dinyatakan dalam  Pasal 

1 Angka 17 (UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup) 

Berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alami

Bencana alam merupakan faktor alamiah yang berperan cukup 

besar dalam kerusakan lingkungan. Beberapa wujud peristiwa alam yang 



13 

berdampak merusak lingkungan adalah gunung meletus, gempa bumi, 

tsunami dan angin topan 

2. Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor manusia

Manusia sebagai mahluk hidup yang dominan dalam mengolah 

sumberdaya, sering kali mengabaikan aspek kelestarian dan 

keberlanjutan lingkungan. Hal ini menyebabkan hilangnya keseimbangan 

ekosistem yang berdampak pada timbulnya bencana yang seharusnya 

bisa dihindari 

Dalam kajian ini, akan lebih difokuskan pada kerusakan lingkungan yang 

berupa pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri dapat diartikan sebagai 

hadirnya satu atau lebih suatu zat (gas polutan) dalam kuantitas yang dapat 

menimbulkan bahaya bagi kehidupan mahluk hidup, menggangu kenyamanan, 

atau bersifat merusak. Gas polutan dapat dibedakan menjadi dua (Thomas, 

2011), yaitu : 

1. Gas polutan yang muncul secara alami

Polutan ini lebih cenderung bersifat menyeimbangkan 

ekosistem pada jangka panjang, seperti polutan yang dikeluarkan 

oleh gunung berapi. 

2. Gas polutan anthropogenic

Polutan jenis ini muncul tidak secara alami, melainkan 

karena efek yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia,, seperti 

limbah udara yang dihasilkan oleh industri, maupun gas buang 

kendaraan bermotor.  
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2.1.3 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sustainable National 

Income 

Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah sebuah proses dalam 

mencapai tujuan ekonomi , namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan 

kemampuan alam untuk menyediakan sumberdaya dan servis ekosistem yang 

mana menjadi landasan bagi ekonomi itu sendiri untuk berkembang. 

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar dalam 3 

Pilar Pembangunan Berkelanjutan (Munasinge, 2004). Definisi pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa 

mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Hal ini merupakan sebuah proses yang menggambarkan harapan 

masa depan kondisi kehidupan manusia, namun kebutuhan sumber daya dapat 

terus dipenuhi (Brundtland Report - Our Common Future, 1987). 

Gambar 2.1  Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber : Munasinghe (2004) 



15 

Dimensi  pembangunan berkelanjutan sendiri mencakup 3 hal, atau yang 

sering disebut dengan 3 pilar, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial (ecology, 

economy and equity). Tiga variabel tersebut saling mendukung dan berhubungan 

satu sama lain dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut 

Munasinghe (2004), pendekatan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari 3 

poin utama. Pertama, dari pendekatan ekonomi, pembangunan berkelanjutan 

berarti memaksimalkan pendapatan dengan stabil, namun tetap 

mempertahankan bahkan jika mungkin meningkatkan stok kapital. Dapat 

diakatakan bahwa secara ekonomi, berarti peningkatan kesejahteraan manusia 

melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa. Kedua, dari pendekatan 

lingkungan,  pembangunan  berkelanjutan berarti tetap menjaga kelestarian dan 

ketahanan alam. Ketiga, dari pendekatan sosial,pembangunan berkelanjutan 

berarti tetap mempertahankan kestabilan sistem budaya dan hubungan antar 

manusia. Interaksi antara ke tiga pilar ini juga menjadi penting sebagai pertanda 

bahwa telah terjadi keseimbangan dan sinergi. Permasalahan seperti kemiskinan 

dan perubahan iklim diletakan ditengah segitiga untuk menggambarkan 

hubungan langsung permasalahan ini dengan masing-masing dimensi. 

Dalam ekonomi, suatu proses pembangunan dapat dikatakan 

berkelanjutan jika stok modal mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Maksud dari hal ini adalah kenyataan bahwa kualitas kehidupan masa depan 

termasuk pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas lingkungan. 

Jika lingkungan hancur karena pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan, 

maka akan menyebabkan kerugian bagi generasi masa kini dan masa yang akan 

datang. Dengan ini, maka kelestarian lingkungan hidup sudah seharusnya 

menjadi pertimbangan dalam melakasanakan pembangunan. Dalam artian jika 

sumber daya/lingkungan rusak,  maka kita harus menggantinya dengan 
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peningkatan kualitas lingkungan dalam bentuk/tempat lain. Dengan ini maka 

diharapkan pembangunan akan tercapai namun tidak mengorbankan lingkungan. 

Pearce dan Warford mengemukakan sebuah cara untuk menghitung 

pertumbuhan yang mempertimbangkan lingkungan. Dalam aset fisik, mereka 

tidak hanya memasukkan modal manufaktur (mesin, pabrik, jalan-jalan), namun 

juga memasukkan modal manusia (pengetahuan, keterampilan dan pengalaman) 

dan modal lingkungan hidup, yaitu hutan, kualitas tanah, rentang kehijauan dan 

hal lain yang sejenis (Pearce & Watford, 1993). Dalam (Todaro, 2000), 

menyebutkan syarat pembangunan berkelanjutan adalah meningkatnya seluruh 

modal seiring berjalannya waktu, termasuk modal lingkungan hidup. Sehingga 

perhitungan GNP harus diubah menjadi NNP (sustainable national income)  atau 

bisa disebut juga dengan pendapatan nasional neto yang berkesinambungan. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

NNP = GNP – Dm – Dn ..................................................(2.1) 

Keterangan: 

NNP = pendapatan nasional neto berkelanjutan 

Dm = depreasiasi asset / modal manufaktur 

Dn = depresiasi asset / modal lingkungan yang dinyatakan dalam satuan 

moneter (uang) tahunan 

Kita dapat memperinci model diatas, sehingga menjadi lebih baik, seperti model 

berikut: 

NNP* =  GNP – Dm – DN – R- A ....................................(2.2) 

Tambahan R disini adalah biaya untuk mengembalikan modal lingkungan pada 

kondisi sebelum rusak, sedangkan A adalah biaya kerugian akibat kerusakan 

yang telah terjadi, seperti pencemaran tanah, air maupun udara. 
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2.1.4 Environmental Kuznets Curve 

Perlu diketahui lebih dahulu, bahwa Environmental Kuznets Curve (EKC) 

ini pada awalnya berasal dari Kurva Kuznet. Kurva Kuznet sendiri dipaparkan 

pertama kali oleh Simon Kuznet dalam pertemuan The American Economic 

Association pada tahun 1954. Kurva ini menggambarkan hubungan antara 

ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana ketimpangan 

ekonomi akan meningkat pada awal pertumbuhan ekonomi dan akan menurun 

setelah mencapai titik pertumbuhan ekonomi tertentu (Kuznets, 1955). EKC 

sendiri ditemukan Kuznet setelah ia melihat kecenderungan yang sama (kurva 

berbentuk huruf u terbalik) pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kerusakan lingkungan.  Posisi Indonesia sendiri dalam EKC masih termasuk 

dalam tahap kenaikan  dalam ekonomi industri. Hal ini jika melihat GDP 

Indonesia sebagian besar bertumpu pada sektor industri sebesar 41.3% dan 

servis sebesar  44.7%, sedangkan pertanian hanya menyumbang 13.7% (CIA 

World Factbook, 2016).  

Gambar 2.2 Environmental Kuznets Curve 

 Sumber : Kuznets (1955) 

Secara singkat, grafik Environmental Kuznets Curve pada gambar 2.2 

dapat dijelaskan seperti berikut. Pada awal pertumbuhan ekonomi, transisi dari 
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negara agraris menuju industrialis, menyebabkan peningkatan kerusakan alam 

yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan sumber daya alam. Hal ini bisa 

terjadi karena pertumbuhan hanya berfokus pada kecepatan, dan kelestarian 

lingkungan belum menjadi bahan pertimbangan yang utama. Kerusakan 

lingkungan akan mulai turun setelah pertumbuhan mencapai tingkatan tertentu, 

dimana seiring pendapatan masyrakat yang semakin tinggi, maka kesadaran 

akan pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan mulai muncul, terutama terkait 

tuntutan kesehatan. Sehingga pemerintah dan pelaku pasar mulai membuat dan 

melakukan aturan yang sekiranya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, dan berdampak pada semakin efisien dan efektifnya 

penggunaan sumber daya, sehingga kerusakan lingkungan dapat semakin 

ditekan.     

2.1.5 Model IPAT (Impact of Population, Affluence and Technology) 

Penyebab utama berputarnya roda perekonomian adalah keinginan 

manusia yang tidak terbatas. Namun sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi 

keinginan tersebut sangatlah terbatas. Disini teknologi menjadi solusi untuk 

menyesuaikan ketimpangan tersebut, karena dangan teknologi yang semakin 

baik, maka semakin efektif dan efisien pula penggunaan sumber daya tersebut. 

Kemajuan teknologi yang berdampak pada meningkatnya keinginan yang 

terpenuhi, akan secara otomatis berefek positif pada kemakmuran manusia. Hal 

ini tentu saja memiliki konsekuensi semakin bertambahnya populasi manusia 

secara pesat. Sudah menjadi kodrat manusia, yaitu untuk bertahan hidup dan 

memiliki keturunan, sehingga pertambahan populasi ini tidak mampu dihindarkan. 

Populasi manusia yang meningkat pesat sangat mungkin menjadi faktor 

signifikan penyebab hilangnya keseimbangan ekosistem, daya dukung alam 
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untuk menunjang kehidupan semakin tergerus, diperparah dengan zat sisa yang 

sulit terurai secara alami, sebagai hasil dari aktivitas ekonomi manusia, semakin 

menambah beban pada lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan 

manusia sendiri (Giambona, Jacono, & Scuderi, 2005). 

Berdasarkan uraian diatas, bahasan mengenai dampak lingkungan akibat 

aktivitas ekonomi manusia dapat dibatasi menjadi 3 faktor penyebab utama, yaitu 

populasi, tingkat kemakmuran serta teknologi. Hal ini sesuai dengan faktor yang 

terdapat pada Model IPAT (Holdren & Ehrlich, 1974) yang mampu 

menggambarkan korelasi populasi, tingkat kemakmuran dan teknologi terhadap 

lingkungan. 

I = P x A x T ........................................................... (1) 

Keterangan : 

I (impact) = dampak manusia terhadap lingkungan 

P (population) = populasi manusia 

A (affluence) = kemakmuran manusia, sebagai pendekatan ekonomi 

   dinyatakan dalam bentuk GDP per kapita  

T (technology) = teknologi yang digunakan manusia dalam beraktivitas, 

sebagai pendekatan dapat dinyatakan dalam konsumsi 

energi per kapita (Dietz & Rosa, 1997) 

Beberapa penelitian terdahulu juga sudah membahas mengenai  dampak 

manusia terhadap lingkungan menggunakan model IPAT ini. Diantaranya Dietz 

dan Rosa (1997), yang melakukan analisis  dampak manusia menggunakan 

model IPAT yang dibuat oleh Ehriich dan Holdren (1974). 
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Dietz dan Rosa berkesimpulan bahwa model IPAT adalah model yang 

kuat untuk menjelaskan dampak manusia terhadap lingkungan. Hal ini karena 

model IPAT dapat diaplikasikan pada bermacam-macam dampak lingkungan 

(efek gas rumah kaca, sumber air yang tercemar). Selain  itu, Dietz dan Rosa 

juga mengkaji ulang model IPAT untuk mendeteksi kemungkinan error acak 

dalam perkiraan parameter dengan cara penyusunan kembali dalam bentuk 

stokastik, hingga akhirnya dihasilkan persamaan berikut: 

Ii  = aPi
bAi

cTi
dei .............................................(2) 

Dalam model diatas, I, P, A dan T tetaplah sama dengan persamaan 1, i adalah 

jumlah pada setiap variabel, a, b, c dan d adalah parameter, sedangkan e adalah 

tingkat error. Perlu diketahui pula, Dietz dan Rosa juga menyimpulkan bahwa 

dampak populasi terhadap kerusakan lingkungan semakin tidak signifikan seiring 

berjalannya waktu. Sehingga untuk era modern seperti sekarang Dietz dan Rosa 

menyarankan penggunaan model seperti berikut: 

Ii  = Ai
cTi

dei ................................................(3) 

Dimana semua variabel masih sama, kecuali populasi yang dihilangkan karena 

semakin tidak signifikan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan dapat menjadi referensi untuk 

mengembangkan penelitian kedepannya. Berikut beberapa penelitian tersebut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

1. Dietz

dan

Rosa

(1997)

Effets of 

Technolog

y and 

Affluence 

on CO2 

Emissions 

Regresi 

non 

parametrik 

dan 111 

Negara di 

tahun 1989 

Peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi 

akan 

meningkatka

n emisi CO2, 

sedangkan 

teknologi 

akan 

menurunkan 

emisi 

Penelitian  yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan 

regresi non 

parametrik, 

melainkan regresi 

data time series 

2. Hubacek

(2008)

The 

Drivers of 

Chinese 

CO2 

Emissions 

Regresi 

data panel-

SVAR dan 

Negara 

China pada 

Peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

konsumsi 

energi 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak melakukan 

langkah structural 

decomposition 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

from 1980 

to 2030 

tahun 

1980-2002 

berdampak 

positif pada 

tingkat emisi 

CO2 

analysis 

3. Mercan

dan

Karakan

ya

(2014)

Energy 

Consumpti

on, 

Economic 

Growth 

and 

Carbon 

Emission: 

Dynamic 

Panel 

Cointegrat

ion 

Analysis 

for 

Selected 

OECD 

Countries 

Dynamic 

Seemingly 

Unrelated 

Cointegrati

ng 

Regression

s (DSUR) 

dan 11 

negara 

OECD 

pada 1970-

2010 

Konsumsi 

energi 

berdampak 

positif 

signifikan 

pada emisi 

CO2, 

sedangkan 

peningkatan 

GDP tidak 

memiliki 

dampak 

signifikan 

pada emisi 

CO2 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan 

DSUR 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

4. Saidi dan

Hamma

mi

(2015)

The 

Impact of 

Energy 

Consumpti

ons and 

Economic 

Growth on 

CO2 

Emissions 

Generalize

d Method of 

Moments 

(GMM) dan 

58 negara 

pada tahun 

1990-2012 

Konsumsi 

energi dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Emisi CO2 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan 

metode GMM 

5. Ghouali

dan

Belmoka

ddem

(2015)

Factors 

Affecting 

CO2 

Emissions 

in the 

BRICS 

Countries: 

A Panel 

Data 

Analyis 

Regresi 

Data Panel 

dan Negara 

BRICS 

pada 1990-

2012 

Konsumsi 

energi dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

emisi CO2, 

sedangkan 

FDI 

berdampak 

negatif 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan FDI 

sebagai variabel 

independen 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

6. Behnaz

Saboori

dan

Jamallud

in

Sulaiman

(2013)

Environme

ntal 

Degradati

on, 

Economic 

Growth 

And 

Energy 

Consumpt

ion: 

Evidence 

Of The 

Environm

ental 

Kuznets 

Curve 

In 

Malaysia 

ARDL dan 

VECM 

pada 

Malaysia 

tahun 1980 

- 2009 

Pertumbuha

n ekonomi 

dan 

konsumsi 

energi 

berdampak 

positif 

terhadap 

kerusakan 

lingkungan  

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan 

ARDL 

7. Khalid

Alkhathla

n dan

Muhamm

Energy 

Consumpti

on, 

Carbon 

ARDL dan 

VECM 

pada Arab 

Saudi 

Emisi karbon 

meningkat 

seiring 

meningkatny

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak melakukan 

pembagian 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

ad Javid 

(2013) 

Emissions 

And 

Economic 

Growth In 

Saudi 

Arabia: An 

Aggregate 

And 

Disaggreg

ate 

Analysis 

tahun 1980 

- 2011 

a 

pertumbuhan 

ekonomi, 

konsumsi 

energi listrik 

lebih rendah 

polutan 

daripada 

minyak dan 

gas 

disagregat 

terhadap faktor 

konsumsi energi, 

serta tidak 

menggunakan 

ARDL 

8. Mesut

Bahbey

(2015)

Relationsh

ips among 

CO2 

Emissions

, 

Economic 

Growth 

and 

Foreign 

Direct 

Investmen

VAR dan 

Turki pada 

1974-2011 

FDI dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berdampak 

signifikan 

pada 

peningkatan 

karbon 

dioksida 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

tidak 

menggunakan 

variabel FDI 



26 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

t and the 

Environme

ntal 

Kuznets 

Curve 

Hypothesi

s in 

Turkey 

9. Sweety

Pandey

dan

Mrutyunj

aya

Mishra

(2016)

CO2 

Emissions 

and 

Economic 

Growth of 

SAARC 

Countries: 

Evidence 

from a 

Panel 

VAR 

Analysis 

VAR Panel 

pada 

negara 

SAARC 

tahun 

1972-2010 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berdampak 

positif 

terhadap 

tingkat emisi 

CO2 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

menambahkan 

variabel 

konsumsi energi 

10. Sulaimon

Aremu

Impact of 

Energy 

VAR dan 

Nigeria 

Konsumsi 

Energi 

Penelitian yang 

akan dilakukan 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

dan Unit 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaan 

Yusuf 

(2014) 

Consumpti

on and 

Environme

ntal 

Degradatio

n on 

Economic 

Growth in 

Nigeria 

pada 1981-

2011 

berdampak 

positif dan 

signfikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

kenaikan 

tingkat 

kerusakan 

lingkungan 

sejalan 

dengan 

kemajuan 

ekonomi 

menggunakan 

variabel konsumsi 

energi dan GDP 

sebagai variabel 

independen, dan 

variabel emisi 

CO2 sebagai 

variabel dependen 

11. Maamar

Sebri

and

Ousama

Ben

Salha

(2013)

On The 

Causal 

Dynamics 

Between 

Economic 

Growth, 

Renewabl

e Energy 

ARDL dan 

VECM 

pada 

negara 

BRICS 

tahun 

1971-2010 

Konsumsi 

energi 

terbarukan 

berdampak 

positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

Penelitian yang 
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2.3  Kerangka Pikir 

Aktivitas ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Zaman dahulu, manusia purba melakukan aktivitas ekonomi dalam 

bentuk barter. Hingga saat ini aktivitas ekonomi semakin kompleks dan 

bermacam-macam. Aktivititas ekonomi akan menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi yang terus dilakukan, setelah 

melalui berbagai macam proses, seperti spesialisasi, penerapan metode 

produksi baru, dan penemuan teknologi, pada akhirnya akan meningkatkan 

output pada jangka panjang. Hal ini berarti bahwa kapasitas produksi pada 

jangka panjang akan meningkat, menandakan bahwa telah terjadi pertumbuhan 

ekonomi.  

Aktivitas ekonomi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produksi dan 

konsumsi. Untuk melakukan produksi, manusia akan mengolah bahan mentah 

menjadi bahan yang siap di konsumsi. Dalam proses pengolahan ini, manusia 

membutuhkan input berupa sumber energi, dan disinilah peran bahan bakar 

minyak, yaitu sebagai input sumber energi. Seiring berjalannya pertumbuhan 

ekonomi, maka permintaan masyarakat akan meningkat pula. Untuk 
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mengimbangi hal ini, maka produksi otomatis terus digenjot. Meningkatnya 

produksi berarti semakin besar pula bahan bakar minyak yang dikonsumsi 

sebagai input energi. Pada intinya, peningkatan aktivitas ekonomi berarti 

peningkatan konsumsi energi pula. 

Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi masing-masing memiliki 

dampak tersendiri pada kerusakan lingkungan terutama dalam bentuk emisi 

Karbondioksia. Pertumbuhan ekonomi misalnya, menyebabkan semakin 

tingginya tingkat konsumsi dan seringkali jika tidak dikontrol dengan baik  akan 

berakhir dengan budaya konsumerisme, yang tentunya secara tidak langsung 

berefek negatif pada lingkungan . Hal ini terutama disebabkan oleh setiap barang 

yang dikonsumsi mempunyai dampak yang luas pada lingkungan, mulai dari 

proses produksi, perawatan hingga pada saat pemakaian. Contoh, sebuah mobil 

membutuhkan 600 galon air dalam produksi, serta 5 galon air dalam sekali 

pencucian, juga menghasilkan 19 pound emisi karbondioksida per gallon bahan 

bakar yang dikonsumsi. Lalu konsumsi energi yang,juga berdampak degradasi 

lingkungan, misal, hutan yang rusak dan laut yang tercemar karena 

pertambangan untuk mencari sumber energi dan emisi yang dihasilkan dalam 

proses pengolahan serta konsumsi sumber energi tersebut.  
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Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

2.4 Hipotesis 

Berdasar pada ulasan teori serta hasil penelitian yang terdahulu, juga 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis, yaitu : 

1. GDP berpengaruh positif terhadap tingkat emisi CO2 di Indonesia

2. Konsumsi energi berpengaruh positif terhadap tingkat emisi CO2 di

Indonesia

EMISI KARBONDIOKSIDA (CO2) 

AKTIVITAS EKONOMI 

KONSUMSI 
ENERGI 

PERTUMBUHAN  
EKONOMI (GDP) 

1. TINGKAT KONSUMSI TINGGI (KONSUMERISME)
2. PENGOLAHAN DAN PENGGUNAAN ENERGI (SECARA
BERLEBIHAN DAN TIDAK EFEKTIF) 




