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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan unutk menjawab tujuan penelitian: 

a. Kondisi GDP, konsumsi energi dan emisi karbondioksida Indonesia

selama periode 1971-2013 terus mengalami kenaikan. Terdapat

beberapa penurunan ketika terjadi krisis maupun penerapan

kebijakan baru, namun penurunan ini cenderung insignifikan bila

dibandingkan dengan kenaikan secara keseluruahan, Secara sekilas,

terlihat bahwa pergerakan antara tingkat GDP dan tingkat emisi

karbondioksida lebih beriringan, daripada pergerakan tingkat

konsumsi energi yang cenderung bergerak naik dengan sedikit

fluktuasi.

b. GDP memiliki dampak yang bersifat positif dan signfikan terhadap

emisi karbondioksida. Hal in berarti di Indonesia, ketika GDP

meningkat, maka emisi karbondioksida pun juga akan meningkat.

Dibuktikan dengan hasil estimasi dimana GDP memiliki koefisien

yang positif. Selain itu Indonesia juga belum mencapai tingkatan

dimana kerusakan lingkungan mulai menurun karena GDP belum

mencapai 25.000 USD.

c. Konsumsi energi memiliki dampak yang bersifat positif dan signifkan

terhadap emisi karbondioksida, Hal ini berarti di Indonesia, ketika

konsumsi energi meningkat, maka emisi karbondioksida pun juga

akan meningkat. Dibuktikan dengan hasil estimasi, dimana koefisien
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konsumsi energi memiliki hasil positif. Selain itu, konsumsi energi 

merupakan salah satu indikator dimana tingkat teknologi dapat diukur, 

yang mana maraknya penggunaan teknologi ramah lingkungan bisa 

mengurangi konsumsi energi bahan bakar fosil. Namun bisa juga 

meyebabkan kenaikan konsumsi energi melalui naiknya tingkat 

efisiensi, peningkatan pendapatan serta sifat manusia yang 

cenderung boros dan tidak tepat guna.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

a. Setelah mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi (dalam penelitian

ini GDP) dan konsumsi energi menjadi penyebab utama emisi

karbondioksida, maka disini Indonesia perlu menerapkan konsep

ekonomi keberlanjutan lebih jauh. Sehingga pertumbuhan ekonomi

tidak perlu dikorbankan, namun disisi lain kelestarian lingkungan

tetap terjaga. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai

macam upaya seperti RAN-GRK (Rencana Aksi Nasional penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca) serta program konversi kesumber energi

yang lebih ramah lingkungan, namun dampaknya masih minimal

pada penurunan tingkat laju kerusakan lingkungan. Diperlukan upaya

lebih seperti aturan terkait emisi yang bersifat teknis, jelas dan detail,

disertai penegakannya. Selain itu, kebijakan juga diperlukan untuk

mendukung penelitian dan adopsi di bidang teknologi energi

terbarukan mampu berkembang pesat.
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b. Untuk penelitian selanjutnya yang mengambil tema sama, hendaknya

perlu dipertimbangkan untuk menambah faktor jangka waktu dalam

model analisis data. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi

pada awalnya akan merusak lingkungan, namun berangsur angsur

akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu.  Diharapkan

dangan penambahan faktor jangka waktu, hasil penelitian menjadi

lebih lengkap dan dapat memberikan informasi lebih tepat.




