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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia saat ini menjadi sebuah negara dengan perekonomian yang 

besar di dunia, menempati peringkat ke 9 di dunia berdasar GDP-PPP pada 

2015 (CIA World Factbook, 2016). Jumlah penduduk yang mencapai 250 juta 

jiwa pada 2015 (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2015) dan total konsumsi 

rumah tangga yang mencapai 56,6% dari total GDP atau sekitar 492 miliar US 

Dollar (World Bank Data, 2016) pada 2015 semakin menggambarkan besarnya 

pangsa pasar Indonesia. Hal ini membuat Indonesia memiliki peran yang nyata 

terhadap perekonomian dunia, yang tentunya di satu sisi juga membawa dampak 

tersendiri. Salah satu isu yang mengemuka adalah dampak ekonomi terhadap 

lingkungan, seperti Gas Rumah Kaca. 

Gas rumah kaca menjadi topik lingkungan yang sering diperbincangkan 

akhir-akhir ini. Dampaknya yang masif pada perubahan iklim menjadikannya isu 

penting yang harus segera diatasi. Kenaikan suhu permukaan bumi sebesar 

0,74 °C selama seratus tahun terakhir menjadi salah satu bukti nyata terjadinya 

perubahan iklim secara ekstrim (IPCC, 2014). Sebagian besar peningkatan suhu 

permukaan bumi sejak pertengahan abad ke 20 didominasi oleh meningkatnya 

konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah 

kaca (IPCC, 2014). Dampak lebih jauh dari efek rumah kaca adalah penipisan 

ozon yang berakibat masuknya radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya bagi 

mahkluk hidup (Trismidianto, 2008). Hal ini tentunya semakin memperpanjang 

daftar masalah yang ditimbulkan gas rumah kaca. 
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Gambar 1.1  Persentase Volume Global Gas Rumah Kaca Antropogenik 

Sumber: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2014 

Diantara 6 gas yang dominan dalam gas rumah kaca, emisi 

Karbondioksida (CO2) dianggap memiliki dampak yang paling besar dan juga 

konsentrasi CO2 ini dapat bertahan di atmosfer bumi dalam jangka waktu yang 

lama (UNFCCC, 2009) .Dilihat dari persentase nya, CO2 mewakili 76% dari total 

volume gas rumah kaca, sangat besar jika dibandingkan dengan komponen gas 

lain seperti CH4 sebesar 16% dan N02 sebesar 6% (IPCC, 2014). Dalam laporan 

yang dipaparkan oleh UNFCCC, pada tahun 2009 total emisi CO2 global 

mencapai 31,3 miliar ton, dengan peningkatan mencapai 40% sejak 1990. 

GDP Indonesia dilihat sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi, terus 

mengalami peningkatan, dari sebesar 83,5 USD per kapita pada 1971 hingga 

mencapai 3623,5 USD per kapita pada 2013. Namun perlu diperhatikan disini 

bahwa GDP ikut memperhitungkan kontribusi perusahaan maupun warga negara 

asing, sehingga ada anggapan bahwa sebagian besar GDP justru disumbang 

oleh pihak asing. Hal ini tentunya menjadi hal yang tidak baik, mengingat 
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terdapat beberapa konsekuensi. Pertama, angka GDP yang dianggap besar 

namun tidak dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan oleh 

masyarakat. Kedua, kemajuan ekonomi yang membawa dampak tersendiri bagi 

lingkungan, namun minimnya usaha timbal balik dari pihak asing tersebut dalam 

memperbaiki lingkungan. Contoh nyata, kerusakan alam pada lahan tambang 

Freeport, serta kerusakan pada hutan Kalimantan akibat perkebunan sawit, yang 

notabene dimiliki oleh asing. Hal ini bisa dibilang Indonesia mengalami dua kali 

lipat kerugian, serta menimbulkan pertanyaan apakah kemajuan ekonomi kita 

harus mengorbankan lingkungan, terlebih kemajuan ekonomi tersebut tidak 

dirasakan secara langsung dan cenderung timpang secara distribusi dan daerah. 

Gambar 1.2 10 Negara Penghasil Emisi per Kapita Terbesar 

Sumber : World Development Indicators, 2011 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi masyarakat akan 

meningkat. Industri pun akan tumbuh subur untuk mengimbangi pola konsumsi 



4 

yang meningkat. Pertumbuhan industri secara otomatis akan menyebabkan 

peningkatan jumlah energi yang dipasok ke industri tersebut sebagai salah satu 

input produksi. Peningkatan konsumsi energi akan berdampak pada 

bertambahnya jumlah emisi yang dihasilkan, terutama dalam bentuk gas CO2. 

Namun apakah peningkatan emisi ini juga terjadi di Indonesia? Menurut data 

World Bank, Indonesia ternyata memang terus mengalami kenaikan jumlah emisi 

CO2, dari 21,4 kilo ton pada 1960 hingga mencapai 479,4 kilo ton pada 2013 

(World Bank Data, 2016) .Indonesia juga menempati peringkat enam dalam 

daftar negara penghasil emisi per kapita (WDI, 2016), yang menggambarkan 

besarnya tanggung jawab Indonesia pada lingkungan. Namun apakah faktor 

utama peningkatan emisi di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi dan 

konsumsi energi? Merujuk beberapa penelitian terdahulu pada negara lain 

berkesimpulan bahwa dua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan pada 

peningkatan emisi CO2, bahkan justru berdampak negatif pada emisi itu sendiri.  

Seiring dengan lajunya industrialisasi, maka konsumsi energi akan 

meningkat pula. Di Indonesia, penggunaan energi meningkat hampir 300% 

dalam 42 tahun, yaitu dari setara 297 kg minyak per kapita pada 1971 hingga 

mencapai setara 850 kg minyak per kapita pada 2013 (World Bank Data, 2016). 

Disini, proses industrialisasi berperan besar dalam meningkatnya konsumsi 

energi, terutama industri di bidang manufaktur, dikarenakan energi yang 

dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin di  sektor ini sangatlah besar. Pada 

satu sisi, konsumsi energi memberikan kontribusi besar pada penerimaan 

pemerintah melalui ekspor, sehingga menjadi salah satu komponen dalam 

akumulasi modal pembangunan pada pertumbuha ekonomi. Namun disisi lain, 

konsumsi energi yang berlebih dan tidak efisien akan berdampak buruk bagi 

lingkungan. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa hubungan antara 
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pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi dan kelestarian lingkungan sangatlah 

dilematis, sehingga harus ditemukan titik keseimbangan dimana ke tiga hal ini 

mampu berjalan beriringan tanpa saling merugikan. 

Mengingat dampak signifikan yang dihasilkan Gas Rumah Kaca, maka 

beberapa negara menyetujui perjanjian internasional yang disebut dengan 

Protokol Kyoto. Perjanjian ini pada intinya mengharuskan negara-negara untuk 

mengurangi jumlah emisi yang mereka hasilkan hingga mencapai target pada 

tahun tertentu.  Sejauh ini sudah mencapai 192 negara yang berpartisipasi dalam 

Protokol Kyoto. Indonesia sebagai bentuk dukungannya, mengambil langkah 

dengan meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2004. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan  emisi 

sebesar 29% pada 2030, seperti yang terdapat dalam Intended Nationally 

Determined Contribution yang dikirimkan pada United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah pun juga telah 

mencanangkan Rencana Nasional Penuruan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang 

diharapkan menjadi acuan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan terkait 

upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK, 2010). Beberapa contoh 

implementasi kebijakan yang mendukung hal tersebut diantaranya moratorium 

lahan perkebunan kelapa sawit, kewajiban uji emisi gas buang kendaraan 

bermotor, serta kebijakan konversi dari bahan bakar berbasis minyak menuju ke 

gas. Usaha pemerintah ini mulai menunjukkan hasil, ketika terjadi penurunan 

emisi per kapita dari 1,9 metrik ton per kapita menjadi 1,8 metrik ton per kapita 

dari tahun 2009 ke tahun  2010 (World Bank Data, 2016). 

Meskipun Indonesia diwajibkan untuk mengurangi emisi, namun tidak 

serta merta hal ini harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi seyogianya bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. 
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Terdapat teori yang dapat menjelaskan hubungan antara kerusakan lingkungan 

dan pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah Teori IPAT (Impact of Population, 

Affluence and Technology) oleh Barry Commoner, Paul R, Ehrlich dan John 

Holdren (1970).  Menurut mereka  dampak (Impact) manusia terhadap 

lingkungan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu populasi (Population), 

kemakmuran (Affluence), dan tingkat teknologi (Technology). Beberapa 

penelitian menunjukkan hasil yang serupa dengan Teori IPAT, akan tetapi tidak 

sedikit pula penelitian yang hasilnya bertentangan.  Dietz dan Rosa (1997) 

melakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat teknologi 

terhadap tingkat emisi CO2 di 111 negara pada 1989. Dengan menggunakan 

model IPAT, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

dan teknologi berkontribusi signifikan terhadap tingkat emisi CO2, sedangkan 

populasi tidak memiliki signifikansi yang tinggi. 

Menurut Zarzoso, Morancho dan Lage (2006) dalam penelitiannya 

terhadap negara anggota Uni Eropa berkesimpulan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan intensitas teknologi dalam penggunaan energi berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap volume emisi CO2. Meksipun mereka 

menggarisbawahi bahwa dua negara yang notabene merupakan negara polutan 

terbesar, yaitu Inggris dan Jerman memiliki korelasi yang negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat emisi.  Farhani (2015) dalam penelitiannya 

terhadap negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa 

countries) menyimpulkan  bahwa dalam jangka panjang ditemukan korelasi yang 

positif antara konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi  terhadap emisi CO2. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Hubacek (2008), dalam penelitiannya pada 

China pada tahun 1980 hingga 2002 dengan menggunakan metode VAR dan 

structural decomposition analysis, menemukan bahwa konsumsi energi dan 
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pertumbuhan ekonomi berdampak positif signifikan terhadap emisi CO2. 

Meskipun juga didapati terdapat beberapa variabel yang tergolong signifikan 

dampaknya terhadap CO2, seperti investasi kapital dan tingkat ekspor, namun 

pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi menempati urutan teratas sebagai 

penyebab emisi CO2. Mereka juga menyoroti belum diterapkan teknologi ramah 

lingkungan pada sistem produksi dan sistem kelistrikan China, sebagai dua hal 

yang berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi. 

Ghouali dan Belmokaddem (2015) dengan menggunakan metode regresi data 

panel, ditemukan bahwa di negara Brazil, Russia, India, Cina dan Afrika Selatan 

(BRICS) konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap emisi CO2. Sedangkan faktor yang mampu mengurangi emisi 

CO2 adalah FDI (Foreign Direct Investment), yang mana meskipun tidak memiliki 

dampak langsung, namun memiliki dampak besar melalui perubahan peraturan 

praktik penyebaran teknologi ramah lingkungan. Disini juga ditekankan untuk 

meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan energi ramah lingkungan, karena 

5 negara ini 98% dari total konsumsi energinya dikontribusikan oleh bahan bakar 

fosil. Hang dan Yuan-sheng (2011) meyimpulkan bahwa pendapatan (sebagai 

variabel Affluence) bepengaruh positif signifikan terhadap emisi CO2 di Cina, 

sedangkan dampak teknologi disini menjadi lebih kompleks. Pada awalnya 

penggunaan teknologi yang baru akan berpengaruh positif pada tingkat emisi 

CO2, namun seiring waktu berjalan akan semakin menurun hingga mencapai 

dampak yang negatif terhadap tingkat emisi. Aguir Bargaoui, Liouane dan Nouri 

(2014) menyimpulkan bahwa terdapat efek signifikan pertumbuhan ekonomi dan 

intensitas energi terhadap emisi CO2. Mereka juga menyarankan bahwa adopsi 

teknologi baru bisa digunakan untuk mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi 

pada tingkat emisi. Saidi dan Hammami (2015) pada penelitiannya pada 58 

negara dengan pengelompokan berdasar 4 wilayah, yaitu Eropa dan Asia Utara, 
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Amerika Latin dan Karibia, Sub-Sahara, serta Afrika Utara dan Timur Tengah, 

dengan menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) juga 

menemukan bahwa konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi berdampak 

positif pada tingkat emisi CO2. 

Sampai pada bagian ini, beberapa penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya secara umum mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat konsumsi energi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap 

emisi CO2, walaupun terdapat beberapa pengecualian untuk kondisi tertentu, 

misalnya pada negara maju atau dalam situasi jangka panjang. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang secara umum 

menunjukkan hasil berlawanan dengan hasil penelitian pada uraian sebelumnya.  

Wang, Nie dan Shi (2010) menemukan bahwa di China, buruknya 

intensitas teknologi dalam penggunaan energi menjadi faktor utama penyebab 

emisi CO2. Populasi dan pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh namun 

tidak signifikan. Mereka menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi hal 

yang tidak relevan jika adopsi terhadap teknologi yang lebih baik sudah merata. 

Shahbaz (2015), dalam penelitiannya terhadap Australia, menemukan bahwa 

konsumsi energi berpengaruh positif dengan emisi CO2.  Namun pertumbuhan 

ekonomi justru berdampak negatif dengan emisi CO2. Ditemukan juga bahwa 

keterbukaan perdagangan menjadi faktor utama penyebab berkurangnya jumlah 

emisi CO2. Bozkurt dan Akan (2014), menemukan bahwa di Turki pertumbuhan 

ekonomi tidak memiliki dampak signifikan terhadap emisi CO2, dan hanya 

konsumsi energi saja yang berkorelasi positif terhadap emisi CO2.  Mercan dan 

Karakanya (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa di 11 negara OECD 

yaitu Brazil, Prancis, Yunani, Italia, Korea Selatan, Mexico, Belanda, Polandia, 

Spanyol, Turki, Inggris dan Amerika Serikat, bahwa konsumsi energi 
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berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat emisi karbon, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap emisi karbon. 

Menurut mereka, tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat emisi karbon disebabkan karena 11 negara ini telah mencapai tingkat 

perekonomian yang maju sehingga isu kelestarian lingkungan menjadi sesuatu 

hal yang esensial, dan prinsip ekonomi berkelanjutan sudah diterapkan. 

Berdasar seluruh uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat research gap diantara beberapa penelitian terdahulu. Maka dari itu, 

sekaligus dalam rangka pencegahan efek rumah kaca yang semakin parah, serta 

untuk mencapai target pengurangan emisi nasional sebesar 29% pada 2030, 

maka diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

emisi CO2 di Indonesia. Jika tujuan diatas tercapai,  maka diharapkan dapat 

berkontribusi terhadap usaha untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). Semua hal ini melatar belakangi 

penelitian dengan judul “Analisis Dampak Gross Domestic Product dan Konsumsi 

Energi Terhadap Emisi Karbondioksida di Indonesia pada Periode 1971-2013”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat  uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang 

digunakan sebagai dasar penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi GDP (Gross Domestic Product), konsumsi energi dan

emisi CO2 di Indonesia dari tahun 1971 hingga 2013 ?

2. Bagaimana efek GDP (Gross Domestic Product) dan konsumsi energi

terhadap emisi CO2 di Indonesia pada periode 1971 hingga 2013 ?
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

ditentukanlah tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui kondisi GDP (Gross Domestic Product), konsumsi energi dan

emisi CO2 di Indonesia dari tahun 1971 hingga 2013.

2. Menganalisis efek GDP (Gross Domestic Product)  dan konsumsi energi

terhadap emisi CO2 di Indonesia pada periode 1971 hingga 2013.

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi 

pihak lain, termasuk pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. 

Manfaat ini diantaranya adalah : 

1. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan

ekonomi dengan tepat tanpa mengorbankan  lingkungan

2. Para akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi

penelitian-peneltian selanjutnya.

3. Menambah wawasan masyarakat umum terkait pentingnya menjaga

lingkungan terutama dengan aktivitas yang menghasilkan emisi CO2.




