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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, pemanasan global (global warming) bukan hanya isu 

semata, melainkan sudah menjadi permasalahan lingkungan yang serius di mata 

dunia. Dampak dari pemanasan global sudah terjadi sejak lama tanpa disadari, 

seperti adanya pergeseran musim dan cuaca yang ekstrem. Para ahli 

menyimpulkan bahwa pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya Gas 

Rumah Kaca (GRK), yang terdiri dari gas karbon dioksida (CO2), metana (CH4), 

nitro oksida (N2O), dan tiga kategori gas-gas yang mengandung fluor (HFCs, 

PFCs dan SF6). Dari enam kategori GRK tersebut, emisi CO2 adalah yang paling 

penting karena tingginya kontribusi emisi CO2 dalam GRK, yaitu sekitar 75% 

(Sukardi, 2012:13). Ketika gas-gas yang lain dalam GRK mengalami penurunan, 

emisi CO2 justru meningkat (Karakaya and Ozcag, 2005). World Meteorological 

Organization - WMO (2012) melaporkan bahwa emisi CO2 di atmosfer mencapai 

rekor tertinggi pada tahun 2011 dan diperkirakan telah menyumbang sekitar 85% 

radiasi yang menyebabkan kenaikan suhu global. 

Emisi CO2 di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) terbilang 

rendah dibandingkan dengan negara-negara OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development). Dengan demikian, emisi dari negara-negara 

ASEAN tersebut tumbuh lebih cepat hingga 5,5% per tahun antara 1990 dan 2010 

dibandingkan dengan negara-negara OECD sebesar 0,7% (OECD, 2012). Sumber 

emisi CO2  ini sebagian besar (sekitar 80%) diakibatkan oleh kegiatan manusia 
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atau disebut dengan “anthropogenic emission” , yaitu pembakaran bahan bakar 

fosil (fossil fuels burning) sedangkan sisanya (sekitar 20%) bersumber dari 

kegiatan deforestasi dan degradasi hutan (Sukardi, 2012:14).  

Melihat fenomena emisi CO2 tersebut, ASEAN melakukan kerjasama dan 

partisipasi dalam berbagai forum internasional. Beberapa partisipasi tersebut 

diantaranya, kesepakatan Protokol Kyoto dalam Conference of the Parties (COP) 

pada tahun 1997, konferensi internasional  di Bali pada Desember 2007 yang 

menghasilkan Road Map (Sukardi, 2012:28-30), ASEAN – Japan Senior 

Transport Officials Meeting (STOM) Leaders Conference pada tanggal 16 Januari 

2009 di Hakodate dan masih banyak lagi. Partisipasi ASEAN tersebut diharapkan 

dapat menurunkan emisi CO2 dan mengendalikan pemanasan global (Departemen 

Perhubungan-Dephub, 2009). 

Dalam membahas faktor pendorong emisi CO2 harus mempertimbangkan 

banyak aspek. Menurut Dietz dan Rosa (1997), pertumbuhan yang cepat dari 

emisi CO2 terutama disebabkan oleh faktor-faktor antropogenik sebagai berikut: 

(1) penduduk; (2) kegiatan ekonomi; (3) teknologi; (4) politik dan lembaga 

ekonomi; (5) sikap dan keyakinan. Dari lima faktor tersebut, penduduk, 

pendapatan, dan teknologi dianggap sebagai pendorong utama dari emisi CO2. 

Keterkaitan ketiganya diformulasikan ke dalam sebuah model yang dikenal 

dengan Model IPAT (Impact-Population-Affluence-Technology). Model tersebut 

bersifat sederhana, sistematis, dan dapat digunakan untuk mengukur semua jenis 

dampak lingkungan. Model tersebut sederhana karena faktor antropogenik 

(kekuatan pendorong) dapat mempengaruhi dampak lingkungan dan sistematis 
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karena adanya hubungan matematis antara faktor antropogenik dengan dampak 

lingkungan (Dietz dan Rosa, 1997). 

Berdasarkan Model IPAT, penduduk (population) menjadi salah satu 

variabel yang  memiliki pengaruh terhadap CO2. Suparmoko (1997: 16-17) 

berpendapat bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk akan meningkatkan 

permintaan terhadap barang dan jasa yang harus disediakan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk. Dengan demikian, akan menuntut lebih banyak produksi 

sumberdaya alam, antara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi 

penduduk. Sebagai akibatnya, sumberdaya alam semakin menipis dan pencemaran 

lingkungan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.  

ASEAN adalah asosiasi kumpulan dari sebagaian besar negara berkembang 

dengan jumlah penduduk yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang cepat. The 

Institute of Energy Economics (2011) melaporkan bahwa 566 juta penduduk 

ASEAN pada tahun 2007 merupakan 8,6% dari total penduduk dunia dan 

diperkirakan akan tumbuh sekitar 1,4% per tahun pada periode yang sama. 

ASEAN sebagai blok ekonomi yang tumbuh cepat dengan ramalan penduduk 700 

juta orang pada tahun 2030 akan memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan 

emisi CO2 secara keseluruhan	  (OECD, 2011).   

Pendapatan (affluence) yang diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto 

(PDB) per kapita dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Secara 

umum, studi tentang keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan degradasi 

lingkungan telah lama menjadi perhatian para ahli ekonomi dan lingkungan. 

Sebagian besar studi tersebut mengacu pada Hipotesis Simon Kutznets (1995) 
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yang dikenal dengan Hipotesis Environmental Kuzntes Curve (EKC). Konsep 

dasar EKC menyatakan bahwa keterkaitan antara pendapatan dengan degradasi 

lingkungan digambarkan dalam grafik berbentuk U terbalik sehingga Hipotesis 

Kuznets dikenal juga dengan Hipotesis Inverted-U Curve. Pengujian EKC sendiri 

telah banyak dilakukan, tetapi memberikan hasil yang beragam (Egli, 2004). 

Keberhasilan pembangunan ASEAN terlihat setelah sepuluh tahun 

terakhir, karena sebelumnya ASEAN berada di bawah bayang-bayang dua 

kekuatan besar Asia yaitu, Cina dan India. Tapi kini, produk domestik bruto 

(PDB) gabungan 10 negara anggota ASEAN sudah melampaui PDB India, dan 

dapat mendahului PDB Jepang dalam 16 tahun ke depan. Sebuah laporan yang 

diterbitkan Biswas (2013) menyatakan PDB ASEAN telah tumbuh dari sekitar 

$600 miliar pada tahun 2000 menjadi $2,3 triliun tahun 2012, dan diperkirakan 

akan menyentuh $4,7 triliun pada tahun 2020 dan hampir mencapai $10 triliun 

pada tahun 2030. ASEAN dikatakan sudah menjadi motor pertumbuhan ketiga 

di ASIA. 

Variabel lain dalam Model IPAT yang berpengaruh terhadap emisi CO2 

adalah teknologi (Technology). Beberapa studi menunjukan bahwa teknologi 

memiliki peran penting untuk mengurangi emisi CO2 (Shi, 2001; Neumayer, 

2004, dan Martinez-Zarzoso et al, 2006). Dengan teknologi yang lebih tinggi 

diharapkan emisi udara dari penggunaan energi dapat lebih diminimalkan, seperti 

yang dikatakan Reksohadiprojo (1997:327) bahwa perubahan teknologi yang 

sudah ada telah berulang kali membawa ke arah efisiensi produksi yang lebih 

tinggi.  
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Teknologi mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah intensitas 

energi yang berkaitan dengan penggunaan energi terhadap PDB suatu negara 

(Neumayer, 2004 dan Martinez-Zarsozo, 2006). Intensitas energi rata-rata 

ASEAN pada tahun 1998 sebesar 364 TOE/juta US$ (DESDM, 2003) dan pada 

tahun 2007 sebesar 580 TOE/juta US$ (IEE, 2011). Hal ini menunjukkan, 

semakin tinggi intensitas energi maka semakin rendah teknologinya (penggunaan 

energi yang tidak efisien). Dalam beberapa tahun kedepan kondisi tersebut tidak 

banyak berubah dengan dua alasan. Pertama, permintaan energi di ASEAN 

diperkirakan akan terus meningkat sebesar 2,1% per tahun hingga tahun 2030 dan 

lebih dari 50% akan diinvestasikan untuk sektor listrik (International Energy 

Agency-IEA, 2009). Kedua, sekitar 85% kebutuhan untuk produksi energi tersebut 

masih bergantung dari bahan bakar fosil (Chhibber, 2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan 

adalah: 

1. Apakah jumlah penduduk, pendapatan, dan teknologi berpengaruh secara 

signifikan terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di ASEAN? 

2. Apakah Hipotesis EKC (Environmental Kuznets Curve) terbukti di 

ASEAN menggunakan indikator CO2? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, pendapatan, dan teknologi 

berpengaruh terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di ASEAN. 

2. Untuk menguji keberadaan EKC (Environmental Kuznets Curve) di 

ASEAN dengan menggunakan indikator CO2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat ilmiah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan terhadap perkembangan teori ekonomi, khususnya ekonomi 

lingkungan. 

2. Manfaat kebijakan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat bagi negara-negara ASEAN dalam 

upaya mengurangi emisi CO2. 

3. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi peneliti lain di bidang pembangunan ekonomi 

dengan degradasi lingkungan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Secara garis besar 

kerangka pembahasan masing-masing bab adalah : 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab satu ini memuat pengantar skripsi, meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini memuat landasan teori dan penelitian 

sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Selain itu juga dikemukakan hipotesis, metode analisis, dan 

kerangka berpikir dari penelitian ini. 

BAB 3  METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini memuat tentang identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data dan teknik analisis. 

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini memuat gambaran umum penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, model pembuktian hipotesis, dan 

pembahasan.  

BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Emisi Karbon Dioksida (CO2)

2.1.1.1 Definisi Emisi

Residu (residual), emisi (emission), dan kualitas ambien (ambient quality)

memiliki artian yang berbeda, sebagaimana dibedakan oleh Olewiler dan Field

(2001:31), dimana residu merupakan material yang tersisa dari aktivitas produksi

atau konsumsi, sedangkan emisi adalah bagian dari residu yang dibuang ke

lingkungan baik dengan maupun tanpa pengolahan, penyimpanan atau daur ulang.

Total emisi yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari berbagai sumber

menurut waktu, jenis, dan lokasi. Emisi dibuang ke lingkungan melalui media air,

tanah, dan udara yang memiliki kapasitas asimilatif untuk mengolah emisi

tersebut secara alamiah. Emisi yang tidak dapat diolah sistem alam dapat

mempengaruhi jumlah ambient quality. Ambient quality merupakan jumlah

polutan (emisi yang berdampak negatif) yang ada pada lingkungan, misalnya

konsentrasi sulfur (SO2) di udara. Pengolahan emisi tergantung pada sistem alam.

Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman sistem fisika dan kimia lingkungan untuk

mengerti bagaimana emisi dapat mempengaruhi ambient quality. Jumlah ambient

quality dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika

ambient quality tersebut melebihi ambang batas, maka akan terjadi kerusakan

manusia dan ekosistem.
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Proses terjadinya residu, emisi, ambient quality, dan dampaknya terhadap

kerusakan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Sumber: Olewiler dan Field (2001:33)

Gambar 2.1
Emissions, ambient quality, dan damages

Human and ecosystem damages

Production
Consumption

Residual handling
(treatment, storage,

recycling)
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Land Air Water
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location
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Human and non-human exposure, susceptibilities, and values

Production
Consumption

Production
Consumption

Residuals Residuals

Residual handling
(treatment, storage,

recycling)

Residual handling
(treatment, storage,

recycling)
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Emissions
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location
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2.1.1.2 Karbon Dioksida (CO2) dan Gas Rumah Kaca (GRK)

UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

mengelompokkan GRK menjadi carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous

oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) dan sulphur

hexafluoride (SF6) (Menteri Lingkungan Hidup-MenLH, 2007). Dari keenam

jenis GRK tersebut, CO2 disebut gas yang paling mencemari udara. Konsentrasi

CO2 di atmosfir telah meningkat 25% pada akhir 200 tahun ini, dan tren ini akan

terus meningkat (Turner dan Pierce, 1990:201).

Emisi GRK sendiri berasal dari dua sumber, yakni sumber yang bergerak

dan tetap (MenLH, 2007 dalam Kusumawardani, 2009). Tabel 2.1 menunjukkan

jenis dan sumber emisi GRK. Contoh sumber emisi GRK yang bergerak adalah

sektor transportasi, sedangkan sumber emisi GRK yang tetap, antara lain sektor

industri dan kehutanan.

Tabel 2.1
Jenis dan Sumber GRK

GRK Sumber
Carbon Dioxide (CO2) Burning of fossil fuel in energy sector, industry,

transportation, deforestation, agriculture
Methane (CH4) Agriculture, change of land use system, biomass

burning, landfills
Nitrous Oxide (N2O) Burning of fossil fuel in industry, agriculture
Hydrofluorocarbons (HFCs) Manufacturing industry, coolant industry (Freon), use

of aerosol
Perfluorocarbons (PFCs) Manufacturing industry, coolant industry (Freon), use

of aerosol
Sulphur Hexafluoride (SF6) Electricity transmission, manufacture, coolant industry

(Freon), use of aerosol

Sumber: MenLH (2007)

Dari keenam jenis GRK tersebut, CO2 merupakan gas yang konsentrasinya

paling tinggi dibandingkan yang lain. Peningkatan CO2 di akhir dekade ini 80%
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disebabkan oleh pembakaran energi fosil (Pearce dan Turner, 1990:201). Maka

semakin tinggi pemakaian bahan bakar organik semakin tinggi pula emisi udara

yang dihasilkan (Brahic, 2007). Berdasarkan National Academic of Sciences

(NAS) tahun 1979, setiap kenaikan konsentrasi CO2 dua kali lipat di udara akan

menyebabkan kenaikan suhu bumi sebesar 1,5 derajat celcius. Hal tersebut

dikarenakan salah satu ciri efek GRK adalah perbedaan suhu, terlalu panas di

suatu wilayah dan terlalu dingin di wilayah lain sehingga efek rumah kaca dapat

menimbulkan kerusakan atmosfer. Apabila tingginya penggunaan energi fosil

(batu bara dan minyak bumi) sebagai bahan bakar tetap bertambah maka suhu

bumi akan terus naik.

2.1.2 Polusi Udara

Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (2005), polusi udara terjadi

karena emisi masuk atau dimasukkan ke udara ambien, yang menyebabkan mutu

udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan udara ambien

tidak dapat memenuhi fungsinya. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia (2007), polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain:

1. Pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi.

Pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi mendorong pengembangan

wilayah perkotaan melebar ke daerah pinggiran kota. Bertambahnya jarak tempuh

dari tempat tinggal ke tempat kerja mengakibatkan meningkatnya kebutuhan

transportasi (kendaraan bermotor). Peningkatan kendaraan bermotor tanpa
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diimbangi penambahan jalan menyebabkan peningkatan kemacetan yang akan

berdampak pada peningkatan polusi udara.

2. Penataan ruang

Pesatnya pertumbuhan di perkotaan mendorong terjadinya alih fungsi

lahan hijau menjadi lahan untuk bangunan. Hal tersebut mengakibatkan polusi

udara yang timbul tidak dapat terabsorsi oleh tanaman.

3. Pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi gaya hidup.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya industri

manufaktur. Pertumbuhan ekonomi tersebut meningkatkan pendapatan

masyarakat dan mendorong perubahan gaya hidup sehingga tidak hanya dapat

memenuhi kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan status sosial, seperti kendaraan

bermotor. Dengan demikian, hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan polusi

udara karena meningkatnya kendaraan bermotor dan industri manufaktur.

4. Ketergantungan pada minyak bumi sebagai sumber energi.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sangat tergantung kepada Bahan

Bakar Minyak (BBM) yaitu, bensin dan solar untuk kendaraan bermotor.

Meningkatnya penggunaan BBM baik untuk kendaraan bermotor tetapi tidak baik

bagi lingkungan karena menigkatkan polusi udara melalui emisi gas buang

kendaraan bermotor.

5. Perhatian masyarakat

Peran aktif masyarakat terhadap pengendalian polusi udara masih rendah.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pengendalian polusi udara menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya
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koordinasi antar instansi terkait sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara

efektif.

Menurut BPK RI (2007), sumber polusi udara dapat dikategorikan atas

sumber bergerak dan sumber tidak bergerak, yang meliputi sektor transportasi,

industry dan domestik. Sumber polusi udara antara lain: (1) kualitas bahan bakar;

emisi kendaraan bermotor, dan emisi industri; (2) sistem transportasi dan

manajemen lalu lintas; dan (3) sumber pencemaran lainnya.

2.1.3 Interaksi Ekonomi dan Lingkungan

2.1.3.1 Hubungan Dua Arah

Pada umumnya, akivitas perekonomian membawa dampak berupa limbah

terhadap lingkungan. Di sisi lain, lingkungan menjadi penyedia masukan (input)

bagi proses produksi (Turner dan Pearce, 1990:29-31). Hubungan ini dapat dilihat

pada Gambar 2.2. Matriks bagian atas menunjukkan aktivitas ekonomi dan

matriks bagian bawah menunjukkan lingkungan.

Matriks ekonomi menunjukkan seluruh bagian komponen dalam interaksi

ekonomi, misalnya bagaimana permintaan konsumen mempengaruhi produksi

besi, bagaimana produksi motor mempengaruhi permintaan besi, bagaimana

ukuran ekonomi dapat berekspansi. Matriks lingkungan menunjukkan komponen

lingkungan, seperti sumberdaya energi, perikanan, tanah, kapasitas lingkungan

dalam menyerap limbah. Diantara sumberdaya yang ada, terdapat interaksi di

dalamnya, misalnya persediaan air mempengaruhi perikanan, hutan

mempengaruhi persediaan air dan kualitas tanah, dan sebagainya.
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Sumber: Turner dan Pearce (1990:29-31).

Gambar 2.2
Hubungan Ekonomi dan Lingkungan

Ekonomi lingkungan mempelajari interaksi kedua matriks tersebut. Garis

putus-putus dari ekonomi ke lingkungan dan dari lingkungan ke ekonomi

menggambarkan adanya interaksi keduanya. Contoh interaksi tersebut antara lain,

bagaimana permintaan kertas mempengaruhi ekosistem hutan, bagaimana

kerusakan lingkungan mempengaruhi produksi barang tambang.

2.1.3.2 Pendekatan Keseimbangan Material (Material Balance Approach)

Lingkungan dan sumberdaya alam memiliki peran yang besar terhadap

perekonomian dan sebaliknya juga aktivitas perekonomian memiliki dampak pada

lingkungan dan sumberdaya alam. Keterkaitan yang kompleks ini ditunjukan pada

Gambar 2.3. Gambar tersebut pada intinya menunjukkan tiga fungsi lingkungan,

yakni sebagai penyedia sumberdaya untuk proses produksi dan konsumsi
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(resources supplier), penyerap limbah (waste assimilator) dan sumber utilitas

(amenity services) (Turner dan Pearce, 1990:36-41).

Fungsi pertama lingkungan yakni penyedia sumber daya dalam sistem

ekonomi. Sumberdaya alam (R) menjadi input dalam proses produksi (P), dimana

keluaran produksi digunakan untuk kegiatan konsumsi (K) dan untuk menambah

utilitas (U). Di sisi lain, proses produksi dan pengolahan sumberdaya alam, seperti

tambang batubara akan menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Begitu

juga dengan kegiatan konsumsi, menyebabkan adanya kotoran dalam air, sampah

kota, dan sebagainya. Sumberdaya alam sendiri menghasilkan kotoran yang

dibuang ke lingkungan, namun sumberdaya alam sendiri yang akan mendaur

ulangnya.

Jumlah limbah yang dikeluarkan oleh sumberdaya alam, produksi, dan

konsumsi akan selalu sama dengan jumlah sumberdaya alam yang digunakan. Hal

tersebut dimana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat

dikonversi (Hukum Termodinamika I), maka muncul proses recycle (r) yang

mendaur ulang beberapa limbah yang terbentuk. Beberapa limbah didaur ulang

lalu dikonversi ulang ke sumberdaya alam, dan menambah ketersediaan

sumberdaya alam. Proses daur ulang (recycling) sendiri dapat menggantikan

fungsi lingkungan melalui dua cara (Perman et al, 2003:20). Pertama, recycling

mengurangi permintaan terhadap lingkungan untuk menyerap limbah (waste

assimilator). Sebagai contoh, bila limbah yang dibuang ke sungai melalui proses

pengolahan dimana ada proses recycling di dalamnya, akan mengurangi

permintaan assimilative capacity (A) terhadap sungai tersebut. Kedua, recycling
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mengurangi permintaan terhadap lingkungan sebagai sumber utilitas manusia,

contohnya industri hiburan (entertainment industry) yang menayangkan flora dan

fauna, akan mengurangi perminaan manusia terhadap pemandangan flora dan

fauna secara langsung.

Berdasarkan Hukum Termodinamika II, tidak semua limbah yang ada

dapat didaur ulang, beberapa jenis limbah membutuhkan biaya yang sangat besar,

seperti kayu dan plastik. Limbah yang tidak dapat didaur ulang akan dibuang ke

lingkungan, dengan assimilative capacity yang tertentu. Selama limbah tidak

melebihi assimilative capacity tersebut, maka lingkungan akan mengubahnya

menjadi sumberdaya yang berguna. Sebaliknya, bila limbah yang dihasilkan

melebihi kapasitasnya, maka akan berdampak buruk pada lingkungan dan

sumberdaya.

Sumberdaya alam (SDA) dibagi menjadi dua, yaitu sumberdaya alam yang

dapat diperbarui (Renewable Resources - RR) dan sumberdaya alam yang tidak

dapat diperbarui (Exhaustible Resources - ER). ER tidak dapat direproduksi

dengan sendirinya, contohnya batubara, minyak, dan gas, sedangkan RR memiliki

kemampuan reproduksi dengan sendirinya. Namun demikian, ketersediaan SDA

jenis RR dapat berkurang bila pertumbuhan jumlah yang dipanen (h) melebihi

pertumbuhannya (y). Sementara itu, ketersediaan sumberdaya jenis ER relatif

tetap sehingga pertumbuhan jumlah yang dipanen selalu melelbihi

pertumbuhannya.

Selain itu, terdapat hubungan yang positif antara sumberdaya alam dengan

utilitas (U), contohnya pemandangan alam dapat memenuhi kepuasan para pelaku
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ekonomi secara langsung. Kegiatan konsumsi juga memiliki hubungan positif

pada utilitas. Hal ini menunjukkan fungsi ketiga lingkungan dalam perekonomian,

yakni sumber kepuasan secara langsung.

Sumber: Turner dan Pearce (1990:36-41)

Gambar 2.3
Material Balance Approach

2.1.4 Model IPAT

Studi tentang pengaruh pendapatan terhadap dampak lingkungan atau

polusi dapat dijelaskan dengan menggunakan model IPAT (Impact-Population-

Affluence-Technology). Model tersebut pertama kali dikembangkan oleh Ehrlich
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dan Holdren (1972), dan digunakan pada penelitian-penelitian lain, seperti

penelitian Shi (2001), dan Cole dan Neumayer (2004). Persamaan tersebut sebagai

berikut :

I = P x A x T (2.1)

dimana I adalah dampak lingkungan, P adalah penduduk, A adalah pendapatan,

dan T adalah teknologi.

Masalah utama dari model tersebut adalah faktor-faktor tidak bersifat

independent antara variabel karena hubungan perkalian. Dietz dan Rosa (1994)

mengubah persamaan IPAT menjadi bentuk stochastic atau STIRPAT (Impacts by

Regression on Population, Affluence dan Technology, dapat dinyatakan sebagai

berikut:

I = (2.2)

dimana a,b,c, dan d adalah parameter, dan e adalah error. Untuk menangkap

keberadaan EKC dan memudahkan penghitungan, maka persamaan tersebut harus

dilinearkan menjadi sebagai berikut (Shi, 2001) :

(2.3)

dimana , adalah parameter regresi, dan adalah error atau residual

yang berpengaruh pada dampak lingkungan (I) tetapi tidak termasuk model.

Model IPAT yang dikemukakan oleh Erhlich dan Holder (1972) ini

mempunyai keunggulan yaitu sederhana, sistematik, dan kuat. Sederhana karena

menggabungkan penyebab utama pencemaran lingkungan; sistematis karena

menggunakan hubungan yang matematis antara kekuatan pendorong atau

penyebab pencemaran dan dampaknya; dan kuat karena dapat diterapkan untuk
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berbagai dampak lingkungan (termasuk emisi GRK). Kelemahan model ini, yaitu

terlalu luas dan umum (Chertow, 2001), serta mengasumsikan penduduk,

pendapatan, dan teknologi adalah variabel bebas, yang mana kenyataanya saling

berhubungan. Dimana pertumbuhan penduduk dipengaruhi Pendapatan,

pendapatan dipengaruhi teknologi, dan seterusnya. Artinya, tidak memungkinkan

untuk merubah salah satu variabel secara independen untuk mengurangi dampak.

Teknologi dapat berubah tidak hanya melalui teknologi yang baru tapi juga dapat

dihasilkan melalui komposisi GDP tanpa merubah teknologi (Rankin, 2011).

2.1.4.1 Hubungan antara Penduduk dan Lingkungan

Paul Ehrlic dalam bukunya “The Population Bomb” pada tahun 1971,

menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia jaman ini sebagai

berikut: (1) dunia sudah terlalu banyak manusia; (2) keadaan bahan makanan

sangat terbatas; (3) karena banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak

yang rusak dan tercemar. Penduduk memiliki peran ganda dalam lingkungan. Di

satu sisi, penduduk berperan sebagai faktor pendorong (penyebab) degradasi

lingkungan seiring dengan terjadinya “bom penduduk” yang dikhawatirkan

sewaktu-waktu dapat meletus. Di sisi lain, penduduk juga berperan sebagai

penerima dari degradasi lingkungan, sebagaimana kutipan berikut: “the poor are

dying of hunger, while rich and poor alike are dying from the by-product of

affluence-pollution and ecological disaster” (Mantra, 2003:54).

Pada tahun 1972, Meadow menerbitkan buku dengan judul “The Limit To

Growth” yang di dalamnya memuat hubungan antara variabel lingkungan yaitu:
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penduduk, produksi pertanian, produksi industri sumberdaya alam dan polusi

(Mantra, 2003:55). Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada waktu persediaan

sumberdaya alam masih melimpah, maka bahan makanan per kapita, hasil

industri, dan penduduk bertambah dengan cepat. Pertumbuhan ini akhirnya

menurun seiring dengan semakin menipisnya persediaan sumberdaya alam yang

diprediksi akan habis pada tahun 2100 dan diikuti dengan terjadinya kelaparan

dan polusi. Untuk mencegah hal tersebut, manusia harus membatasi

pertumbuhannya dan mengelola sumberdaya alam dengan seimbang. Sama halnya

dengan yang diungkapkan oleh Malthus (1798), jumlah penduduk meningkat

secara deret ukur sedangkan kebutuhan hidup riil meningkat secara deret hitung.

Akibatnya, pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk

dan kebutuhan hidup. Selain hal tersebut, Malthus juga mengemukakan bencana

Mathusian atau Mathusian Catasthrope, yakni mendorong kembali kondisi

substansial ketika penduduk tidak seimbangn dengan produksi pertanian.

Sumber: Mantra (2003:55)

Gambar 2.4
Hubungan Penduduk dengan lingkungan
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Sumber: Suparmoko (1997:16)

Gambar 2.5
Hubungan antara Penduduk, Pertumbuhan ekonomi, SDA dan

Lingkungan

Menurut Suparmoko (1997:16-17), hubungan antara jumlah penduduk,

pertumbuhan ekonomi, barang sumberdaya, barang sumberdaya alam, dan

lingkungan dapat digambarkan seperti gambar 2.5. Gambar tersebut menunjukkan

bahwa dengan berkembangnya jumlah penduduk, perekonomian harus lebih

banyak menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Namun, peningkatan produksi barang dan jasa akan menuntut lebih banyak

produksi barang sumberdaya alam yang harus digali atau diambil dari

persediaannya. Sebagai akibatnya sumberdaya alam menjadi semakin menipis. Di

samping itu pencemaran lingkungan semakin meningkat pula dengan semakin

tingginya laju pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan

terjadi pula dua macam akibat. Pertama, memberikan dampak positif bagi
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kehidupan manusia berupa semakin tersedianya barang dan jasa dalam

perekonomian. Kedua, memberikan dampak negatif berupa degradasi lingkungan

karena eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam maupun terjadinya

pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pembuangan limbah yang tidak

bijaksana, serta menipisnya persediaan sumberdaya alam yang dapat

menyebabkan kelangkaan.

2.1.4.2 Hubungan antara Pendapatan dan Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai proses yang

meningkatkan pendapatan per kapita suatu wilayah dalam jangka panjang

(Kamaluddin, 1998:10). Kenaikan pendapatan per kapita tersebut

menggambarkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi (Amalia,

2007:1-2). Adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan

pencemaran lingkungan menyebabkan naiknya tingkat degradasi lingkungan

(pencemaran lingkungan) seiring dengan naiknya pertumbuhan ekonomi

(Suparmoko, 1997:14-16). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Sumber: Suparmoko (1997:15)
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Gambar 2.6
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pencemaran

Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi

dan pencemaran lingkungan, dimana pada sumbu horizontal digambarkan tingkat

pertumbuhan ekonomi dan pada sumbu vertikal digambarkan tingkat pencemaran.

Apabila laju pertumbuhan ekonomi setinggi Y0% maka tingkat pencemaran

setinggi P0 dan bila tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi Y1% maka tingkat

pencemaran lingkungan setinggi P1. Jadi di satu pihak aktivitas produksi barang

dan jasa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup penduduk, tetapi di lain pihak karena adanya pencemaran lingkungan akan

menjadi faktor yang menekan kesejahteraan hidup penduduk.

Degradasi lingkungan adalah hasil dari rendahnya standar hidup yang

terdapat di negara berkembang. Dengan tingkat penghasilan yang ada maka akan

sangat sulit bagi masyarakat di negara berkembang untuk memenuhi

konsumsinya. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakanlah

sumberdaya alam secara besar-besaran. Hutan yang menyimpan banyak

sumberdaya seperti tanah, kayu, mineral, dan berbagai sumberdaya lainnya

dieksploitasi untuk menciptakan pendapatan. Selain eksploitasi hutan, tingginya

polusi juga disebabkan oleh kegiatan industrialisasi dan tranportasi karena

rendahnya kebijakan pemerintah untuk pengaturan emisi demi pencapaian

pendapatan yang diinginkan. Ironisnya degaradasi lingkungan tersebut akan

mempengaruhi kesehatan masyarakat, menurunkan produktifitas pertanian,

industri, kehutanan, perikanan, dan meningkatkan biaya sosial lainnya sehingga
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akan mengurangi pendapatan di masa depan (Kahn, 1998: 457-460). Hal tersebut

dapat terlihat pada gambar 2.7.

Hubungan antara lingkungan dan pendapatan pertama kali diperkenalkan

oleh Grossman dan Krueger (1991) yang disebut dengan Hipotesis Environmental

Kuznets Curve (EKC). Ekonom tersebut menunjukkan adanya hubungan

sistematis antara perubahan pendapatan dan degradasi lingkungan, yang telah

menjadi topik perbincangan terkait kebijakan lingkungan. Studi tersebut

menunjukkan beberapa indikator dari kualitas lingkungan, misalnya sulfur oksida,

dapat meningkat karena peningkatan pendapatan dan tingkat konsumsi.

Sumber: Kahn (1998:458)

Gambar 2.7

Lingkaran Setan Kemiskinan Baru

Current
consumption

needsLow
income

Low
savings

Low
investment

Low
capital
stock

Low
productivity

of labour

Environmental
degradation

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN MODEL IPAT..... DELA ANJANI



25

Stern (2003) mengemukakan EKC adalah hubungan U terbalik antara

degradasi lingkungan dan pendapatan per kapita. Keadaan dimana tingkat polusi

akan semakin memburuk hingga pada suatu titik tertentu terjadi perbaikan kualitas

lingkungan sejalan dengan kenaikan tingkat pendapatan. Dalam EKC terdapat dua

tahap yaitu, tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal, terdapat hubungan

positif antara kenaikan pendapatan dan degradasi lingkungan Pada tahap akhir,

akan dimulai ketika mencapai titik balik (turning point) yang berarti adanya

hubungan negatif antara pendapatan dan degradasi lingkungan. Dengan demikian,

seiring dengan kenaikan pendapatan maka degradasi lingkungan menurun. Contoh

bentuk kurva EKC dapat dilihat pada gambar 2.8.

Sumber: Andreoni dan Levinson (2004)

Gambar 2.8
The Environmental Kuznets Curve

Hubungan negatif tersebut terwujud apabila peningkatan pendapatan

diikuti dengan: (1) peningkatan skala ekonomi dalam produksi sehingga terjadi

efisiensi produksi; (2) peningkatan kesadaran lingkungan pada masyarakat yang

berpenghasilan tinggi; (3) penegakan kebijakan dan hukum lingkungan; (4)

peningkatan teknologi; (5) peningkatan anggaran. Jika syarat tersebut tidak

terpenuhi maka akan sulit untuk mendapatkan hubungan yang negatif antara

pendapatan dan degradasi lingkungan karena antara peningkatan pendapatan

Degradasi
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dengan kualitas lingkungan mempunyai tujuan yang berbeda dalam jangka

pendek (Stern, 2003).

Panayotou (1993) menjelaskan bahwa EKC yang berbentuk U terbalik

disebabkan oleh tiga faktor, yaitu scale effect, composition effect, dan technique

effect. Scale effect terjadi ketika degradasi lingkungan meningkat karena

pendapatan per kapita semakin meningkat. Composition effect terjadi ketika

degradasi lingkungan meningkat pada saat struktur ekonomi berubah dari

pertanian ke industri. Dengan berjalanya waktu, aktivitas perekonomian tersebut

menghasilkan degradasi lingkungan dengan tingkat yang semakin menurun.

Akhirnya, hubungan pendapatan per kapita dan degradasi lingkungan tergantung

pada teknik produksi atau technique effect yang menunjukkan adanya perbaikan

teknologi produksi pada aktvitas perekonomian yang menyebabkan kerusakan

lingkungan semakin berkurang.

Dalam berbagi penelitian yang dilakukan terhadap EKC diperoleh hasil

yang bervariasi dalam hubungan antara berbagai indikator pencemaran udara

dengan pertumbuhan ekonomi. EKC menunjukkan hasil yang berbeda untuk

setiap kerusakan lingkungan yang berbeda. Hubungan kerusakan lingkungan

dengan pendapatan per kapita terkadang menunjukkan hubungan U terbalik,

selain itu terdapat juga hubungan yang linier positif ataupun negatif bahkan ada

juga yang tidak berhubungan seperti yang dikatakan Egli (2004) bahwa:

…Some authors find evidence of the EKC for different air and water pollutants
and other measurements of environmental degradation (e.g Grossman and
Krueger 1995, Selden and Song 1994, Cole et al. 1997). Others, on the other hand,
report either monotonically increasing or decreasing relationships between
pollution and per capita income, or even find no such relationship(e.g Torras and
Boyce 1998 an partly Shafik 1994)…
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Peters (2003) dalam Hutabarat (2010) mengemukakan gambaran EKC

sebagai hubungan antara masalah polusi udara dengan tingkat pertumbuhan suatu

negara. Pada tahap awal pembangunan, negara mengembangkan industri untuk

meningkatkan output dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika industrialisasi meningkat polusi udara pun ikut meningkat. Negara yang

pertumbuhan ekonominya meningkat akan memiliki kemampuan untuk

mengendalikan polusi tersebut. Setelah negara berhasil mengembangkan metode

dan prosedur untuk mengendalikan polusi, maka tingkat polusi dapat ditahan dan

bahkan bisa diturunkan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan

negara juga akan dipergunakan untuk memperbaiki kualitas udara. Pada akhirnya

negara akan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan sehingga polusi

dapat dikurangi.

Umumnya, studi mengenai Hipotesis EKC di negara berkembang,

khususnya ASEAN tidak terbukti, ataupun jika terbukti tidak berlangsung lama.

Studi-studi tersebut antara lain diungkapkan oleh Atici (2009), Hutabarat (2010),

dan Kaufman et al (1998). Hal tersebut didukung oleh banyaknya studi yang

mengungkapkan bahwa Hipotesis EKC umumnya terbukti di negara maju. Hal

tersebut disebabkan oleh banyak faktor, antara lain teknologi yang semakin maju,

pendapatan penduduk yang tinggi, dan tingginya kesadaran masyarakat akan

lingkungan (Tuan, 1999 dan Rosa & York, 2002).

Salah satu kritik penting mengenai berbagai studi EKC adalah berbagai

studi sebelumnya didasarkan pada model regresi satu arah sehingga tidak terdapat

efek timbal balik dari lingkungan terhadap pendapatan. Hal ini menyebabkan
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kualitas lingkungan selalu dipandang sebagai output dari pertumbuhan ekonomi

seperti dalam studi yang dilakukan oleh Pearson (1994), Stern (1998), Borghesi

(1999) dan de Bruyn (2000). Dalam semua studi tersebut efek dari pertumbuhan

ekonomi terhadap kualitas lingkungan diestimasi secara langsung. Bagaimanapun

juga bahwa penurunan kualitas lingkungan dapat berpengaruh secara langsung

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat produksi

(Barbier,1994; Pearce dan Warford,1993) atau melalui penurunan kualitas faktor-

faktor produksi.

2.1.4.3 Hubungan antara Teknologi dan Lingkungan

Botkin (2005:9) berpendapat bahwa manusia dengan peralatan dan

teknologinya pasti akan mempengaruhi lingkungan untuk pemenuhan

kebutuhannya, sebagaimana kutipan berikut ini: “…simultaneously we affect

nature. For as long as people have had tools including fire, the have change

nature often in ways that we like, prefer, and we have considered”. Maka selama

manusia memiliki alat (teknologi), perubahan alam dapat terjadi sesuai dengan

yang disukai, diinginkan, dan telah dipertimbangkan oleh manusia karena

manusia secara bersamaan mempengaruhi alam.

Teknologi adalah elemen lain yang menyatukan organisasi sosial,

lembaga, budaya, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dampak

manusia terhadap lingkungan. Selain hal tersebut, teknologi juga dapat

mempengaruhi kombinasi modal, tenaga kerja, energi, bahan material, dan

informasi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa (Nanduri, 1998).
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Teknologi mempunyai dua cara untuk menurunkan dampak lingkungan. Pertama,

dengan cara mengurangi bahan material dan penggunaan energi per unit output

yang disebut sebagai intensitas energi. Kedua, dengan mensubstitusikan teknologi

yang dipakai dengan teknologi yang lebih tidak berbahaya. Hal ini disebut juga

“energy (fuel) switch” (Roca dan Alcantara, 2001). “energy switch” adalah

metode untuk mengganti bahan bakar dari yang berpolusi tinggi ke bahan bakar

yang berpolusi lebih rendah, misalnya batubara diganti dengan gas alam, atau dari

bahan bakar fosil ke bahan bakar non-fosil (Karakaya dan Ozcag, 2005).

Reksohadiprojo (2000:3) mengatakan bahwa teknologi juga dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang bermanfaat bagi lingkungan

antara lain: (1) memperbaiki efisiensi produksi; (2) mencegah kemungkinan

meluasnya pencemaran yang telah terlanjur terjadi dalam lingkungan hidup

manusia; (3) menanggulangi kemungkinan meluasnya pencemaran yang telah

terlanjur terjadi dalam lingkungan hidup manusia, termasuk usaha pemanfaatan

kembali limbah buangan produksi; (4) mencegah kemungkinan timbulnya limbah

buangan dari konsumen, termasuk pemanfaatan kembali limbah buangan

konsumsi; (5) menanggulangi kemungkinan meluasnya limbah buangan yang

terlanjur terjadi dalam lingkungan termasuk pemanfaatan kembali limbah buangan

yang datang dari konsumen; (6) mengatur lingkungan hidup pada umunya, artinya

dengan teknologi yang tersedia tingkat kualitas lingkungan hidup dapat

dipertahankan atau ditingkatkan terutama kualitas hidup manusia yang

berhubungan engan udara, air dan tanah.
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2.2 Penelitian Sebelumnya

Dietz dan Rosav (1997) menggunakan model IPAT menguji dampak

penduduk dan terhadap emisi tertentu yaitu, CO2 dengan data cross-section.

Hasilnya adalah elastisitas penduduk terhadap CO2 mendekati 1, artinya kenaikan

jumlah penduduk 1% akan diikuti oleh kenaikan emisi CO2 sebesar 1% pula.

Sebaliknya, dampak kesejahteraan terhadap emisi CO2 muncul untuk mencapai

pendapatan maksimum sekitar $ 10.000 dalam PDB per kapita dan menurun pada

tingkat yang lebih tinggi kemakmurannya.

Tuan (1999) meneliti EKC menggunakan emisi CO2 dengan data panel

periode tahun 1970 hingga tahun 1995. Penelitian tersebut ditujukan pada tiga

negara maju dan tiga negara berkembang. Hasil penelitian tersebut menemukan

bentuk hubungan U terbalik sesuai dengan Hipotesis EKC. Kesimpulan lain

adalah bahwa kualitas kebijakan dan institusional mempengaruhi bentuk EKC,

kemajuan institusional tidak sama untuk negara maju dan negara berkembang.

Penelitian yang bersifat teoritis pun juga pernah dilakukan, salah satunya

oleh Panayotou (2000), dimana pendekatan yang dipakai adalah pendekatan

secara kuantitatif dengan variabel teknologi, struktur ekonomi, dan skala

ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian variabel-variabel tersebut mampu

menjelaskan dampak negatif pertumbuhan ekonomi pada degradasi lingkungan.

Melalui model IPAT Shi (2001) menggunakan data panel 93 negara tahun

1972 hingga tahun 1995 yang memberikan beberapa kesimpulan. Pertama,

elastisitas penduduk terhadap emisi CO2 sebesar 1,28, artinya kenaikan jumlah

penduduk 1% akan diikuti dengan kenaikan emisi CO2 sebesar 1,28%. Kedua,
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tekanan penduduk terhadap polusi udara lebih dirasakan di negara-negara

berkembang. Ketiga, hubungan antara kenaikan pendapatan dengan emisi bersifat

monoton naik. Keempat, teknologi mempunyai peranan penting untuk

mengurangi emisi CO2.

Penelitian mengenai dampak lingkungan akibat penduduk dan affluence

(pendapatan per kapita dalam US$) juga dilakukan oleh Rosa dan York (2002) di

negara-negara Uni Eropa. Peneliti menemukan bahwa dampak lingkungan

sebanding dengan jumlah populasi dibandingkan dengan lainnya, yang

menunjukkan populasi sebagai pendorong utama. Untuk mengetahui ada tidaknya

titik balik pada affluence yang mengindikasikan keberadaan EKC, York

mengkuadratkan affluence tersebut. Hasilnya penduduk dan affluence

memberikan pengaruh positif terhadap kerusakan lingkungan, dan titik balik

hanya terindikasi pada emisi CO2 dan gas penipis ozon yang terjadi pada

pendapatan $34800 dan $13000 sedangkan lainya berdampak monoton.

Martinez dan Bengochea (2003) menguji Hipotesis EKC dengan

menggunakan data panel untuk 19 negara Amerika Latin dan Karibia pada tahun

1975-1998. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada sembilan negara

yang mempunyai bentuk kurva huruf N, dua negara menunjukkan kurva yang

semakin menurun pada sepanjang tren, dua negara lain berbentuk kurva U

terbalik, dan enam negara hamper berbentuk kurva yang positif, yaitu “up-ward

sloping”.

Cole dan Neumayer (2004) mengembangkan Model IPAT dengan

memasukan faktor demografi secara lebih komprehensif. Selain jumlah penduduk,
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faktor demografi lain yang dipertimbangkan adalah komposisi umur, laju

urbanisasi dan rata-rata jumlah keluarga sedangkan polusi udara diukur dengan

kadar CO2 dan SO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk

menyebabkan kenaikan polusi. Untuk CO2 elastisitas jumlah penduduk mendekati

1, sedangkan untuk SO2 hubungan antara jumlah penduduk dengan emisi

berbentuk huruf U terbalik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hung dan Shaw (2005) di Taiwan dengan

menggunakan model simultan dan data panel dari tahun 1988-1997 menunjukkan

bahwa hubungan EKC terdapat pada gas NO2 dan CO. Untuk memenuhi

kebutuhan akan kualitas udara yang lebih baik akibat kenaikan tingkat pendapatan

masyarakat, maka dinas lingkungan (EPA) Taiwan memberlakukan kebijakan

baru pada tahun 1990. Kebijakan tersebut mewajibkan setiap mobil baru

memasang teknologi katalis yang secara signifikan dapat mengurangi konsentrasi

NO2 dan CO dari sektor transportasi.

Martinez-Zarzoso dkk (2006) menganalisis dampak pertumbuhan

penduduk terhadap emisi CO2 di negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut adanya dampak yang berbeda-beda dari perubahan penduduk

terhadap emisi CO2 di negara-negara anggota Uni Eropa, maka hal tersebut harus

diperhitungkan dalam diskusi kebijakan perubahan iklim di Uni Eropa untuk masa

mendatang.

Hutabarat (2010) melakukan penelitian pengaruh PDB sektor industri

terhadap kualitas lingkungan yang ditinjau dari emisi CO2 dan sulfur di lima

negara ASEAN periode 1980-2000. Penelitian tersebut menggunakan analisis
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regresi berganda dengan Model Fixed Effect Model (FEM) dengan metode Fixed

Effect Model Fixed Cross Section. Hasil penelitian ini membuktikan pada tahap

awal, emisi sulfur dan CO2 mengalami peningkatan seiring dengan pembangunan

ekonomi. Namun setelah melewati titik balik pertama, dimana kesadaran terhadap

lingkungan semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan membawa

dampak yang baik bagi lingkungan, yaitu penurunan tingkat emisi sulfur dan CO2.

Namun, dampak positif pertumbuhan ekonomi ini tidak berlangsung lama. Setelah

itu, pembangunan yang dilaksanakan kembali memperburuk lingkungan seiring

dengan peningkatan emisi sulfur dan CO2.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian IPAT & EKC

No. Peneliti & Tahun Data Metode Hasil

1 Dietz dan Rosa

(1997)

Cross section STIRPAT

model

Kepadatan penduduk (+)

Kesejahteraan (-)

2 Tuan (1999) Panel Ordinary least

squares

methhod

Kualitas kebijakan dan institusi

(- dan +)

3 Panayotou (2000) panel Feasible
Generalized
Least Squares

Teknologi (-)

Struktur ekonomi (-)

Skala ekonomi (-)

4 Shi (2001) Panel STIRPAT

model

Pertumbuhan penduduk (+)

Pendapatan per kapita (+)

Efisiensi energi (-)

5 Rosa dan York

(2002)

Cross seection STIRPAT

model

Penduduk (+)

Pendapatan per kapita (-)

6 Martinez dan

Bengochea (2003)

panel Pooled cross-
country time
series

heterogenitas antar negara(+)

tetapi dengan pola khusus adanya

kemiripan karakteristik tertentu

7 Cole dan

Neumayer (2004)

Panel STIRPAT
model

Penduduk(+)

Intensitas energi (+)

8 Hung dan Shaw

(2005)

Panel The two-stage
least squares
method

Pendapatan per kapita(+)

Polusi udara(-)
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9 Martinez-Zarzoso

dkk (2006)

Time series Pooled mean

group

Pertumbuhan penduduk (- dan +)

10 Hutabarat (2010) panel Fixed Effect

Model Fixed

Cross Section.

PDB sektor industri (+)

2.3 Hipotesis dan Model Analisis

2.3.1 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian serta

landasan teori maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penduduk, pendapatan, dan teknologi mempengaruhi emisi CO2 di

ASEAN.

2. Hipotesis EKC di ASEAN tidak terbukti menggunakkan indikator emisi

CO2.

2.3.2 Model Analisis

Model yang digunakan untuk menguji pengaruh penduduk, pendapatan,

dan teknologi terhadap emisi CO2 di ASEAN adalah Model IPAT dengan

menggunakan regresi linier data panel (gabungan cross section dan time series).

Estimasi awal untuk model tersebut dilakukan dengan menggunakan

model (2.2). Untuk menangkap keberadaan EKC, maka persamaan (2.2)

dimodifikasi sebagai berikut:

(2.5)

dimana :

= emisi CO2 di negara i pada tahun t
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= jumlah penduduk di negara i pada tahun t

= pendapatan per kapita di negara i pada tahun t

= teknologi yang diukur dengan penggunaan energi per PDB (ntensitas

energi) di negara i pada tahun t.

= parameter regresi

= error atau residual yang berpengaruh pada I tetapi tidak termasuk

model.

Keberadaan EKC terbukti apabila bernilai positif, bernilai negatif, dan

signifikan secara statistik.

Selanjutnya, model tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan

metode Ordinary Lead Square (OLS). Penggunaan metode OLS ditujukan untuk

memperoleh persamaan terbaik linier yang tidak bias atau biasa disebut BLUE

(Best Linear Unbiased Estimator). Persamaan BLUE memiliki ciri-ciri linier

dalam variabel dan parameter, nilai rata-rata variabel gangguan adalah nol, serta

estimator mempunyai varian yang minimum. Selain itu OLS juga didasarkan pada

asumsi-asumsi model linier klasik, yaitu (Gujarati dan Porter, 2009:62-68): (1)

Linier dalam variabel parameter; (2) Rata-rata gangguan sama dengan nol,

E(Ui|Xi) = 0; (3) Homoskedatisitas, artinya varian tidak berbeda dari satu

observasi ke observasi lainnya atau dapat dikatakan setiap observasi memiliki

varian yang konstan, var(Ui) = ; (4) Non Multikolinearitas, E(ei,ej) = 0, artinya

antara variabel-variabel bebas yang digunakan tidak berkorelasi satu dengan

lainnya; (5) Variabel pengganggu tidak berkorelasi dengan variabel bebas,

cov(Xi|Ui) = 0; (6) Gangguan didistribusikan menurut distribusi normal, terutama
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untuk peramalan dan pengujian hipotesis; (7) Tidak ada autokorelasi antar

variabel gangguan, cov(Ui,Uj|Xi,Xj) = 0; (8) Jumlah observasi (n) harus lebih

banyak dari jumlah parameter yang akan diestimasi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan seperti pada

Gambar 2.9. Gambar tersebut menjelaskan pemanasan global disebabkan oleh

GRK, dimana emisi CO2 yang terus meningkat menjadi faktor pendorong

(Sukardi, 2012:13). Identifikasi beberapa faktor pendorong tersebut menurut Dietz

dan Rosa (1997), yaitu aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, teknologi, politik

dan institusi ekonomi, dan perilaku serta keyakinan. Faktor-faktor tersebut, yakni

pendapatan per kapita, jumlah penduduk, teknologi, kebijakan lingkungan, dan

faktor endowments (Lim, 1997). Peneliti selain bertujuan untuk mengetahui

pengaruh penduduk, pendapatan, dan teknologi terhadap emisi CO2 , juga untuk

menangkap keberadan EKC, maka penelitian ini menggunakan Model IPAT dan

pengujian statistik.
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Gambar 2.9
Kerangka Pemik
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti, yaitu untuk mengetahui pengaruh

penduduk, pendapatan, dan teknologi melalui penerapan Model IPAT terhadap

emisi CO2 di ASEAN, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang

menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan data yang terukur dan akan

menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

3.2 Identifikasi Variabel

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variabel).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel

terikat dan tiga variabel bebas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Variabel terikat adalah emisi CO2

2. Variabel bebas adalah penduduk, pendapatan, dan teknologi.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengertian secara operasional

tentang variabel-variabel yang digunakan dalam model analisis. Untuk membatasi

dan memudahkan pemahaman serta untuk menghindari kerancuan terhadap
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pemahaman variabel, maka dibutuhkan penjelasan dari masing-masing variabel.

Definisi operasional variabel dalam model ini adalah sebagai berikut:

1. Emisi CO2 (I)

Emisi CO2 adalah emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan

pembuatan semen yang dihasilkan dari konsumsi padat, cair, dan bahan

bakar gas serta pembakaran gas. Emisi CO2 dinyatakan dengan kiloton

(World Bank, 2012).

2. Penduduk (P)

Jumlah penduduk berdasarkan pada definisi penduduk de facto yang

dihitung dari penduduk tanpa memandang status hukum atau

kewarganegaraan, kecuali untuk pengungsi tidak menetap di negara suaka

yang umumnya dianggap sebagai bagian dari populasi negara asal mereka.

Perhitungan jumlah penduduk dilakukan melalui perkiraan pertengahan

tahun dan dinyatakan dalam satuan jiwa (World Bank, 2012).

3. Pendapatan (A)

Pendapatan per kapita berdasarkan pada Purchasing Power Parity (PPP).

PPP PDB adalah PDB yang dikonversi ke dolar international yang

menggunakan tingkat PPP. Dolar internasional sama halnya dengan US$

yang digunakan di Amerika Serikat-AS. PDB pada harga pembelian adalah

jumlah nilai tambah bruto yang diberikan produsen dalam perekonomian

ditambah pajak produk dan dikurangi subsidi yang tidak termasuk dalam

nilai produk. PDB dihitung tanpa membuat pemotongan untuk depresiasi

aset fabrikasi atau deplesi dan degradasi sumber daya alam. PDB
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dinyatakan dalam satuan juta dolar AS (US$) tahun 2005 (World Bank,

2012).

4. Teknologi (T)

Teknologi diukur dari intensitas energi yang dihitung dengan cara membagi

total konsumsi energi primer dengan PDB berdasarkan harga konstan tahun

2005 (Purchasing Power Parity). Semakin tinggi intensitas energinya maka

semakin rendah teknologinya. Intensitas energi dinyatakan dengan satuan

juta dolar per British thermal unit (Btu/US$).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

berupa data panel (gabungan antara data time series dan cross section) dengan

jumlah total sampel yang digunakan seluruhnya adalah 200 sampel. Data time

series secara tahunan dimulai pada tahun 1985 hingga 2009 (24 tahun), sedangkan

data cross section terdiri dari delapan negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja,

Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Myanmar dan Kamboja merupakan bagian dari ASEAN, namun karena

ketidaklengkapan data yang tersaji baik di World Bank Indicators maupun sumber

data lainnya, maka kedua negara tersebut tidak di masukkan ke dalam objek

penelitian. Data sekunder tersebut didapat dari berbagai macam sumber, yakni

jurnal, data statistik, dan internet. Jenis dan sumber variabel pada penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Jenis dan Sumber Variabel

No. Jenis Variabel Sumber

1 Emisi CO2 World Development Indicator (World Bank, 2012)

2 Jumlah penduduk World Development Indicator (World Bank, 2012)

3 Pendapatan per kapita World Development Indicator (World Bank,2012)

4 Teknologi International Energy Statistic, U.S Energy

Information Administration (EIA, 2012)

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan secara online untuk data

sekunder. Semua data yang diperlukan dikutip dari sumber-sumber yang telah

disebutkan sebelumnya. Kemudian, semua data didokumentasikan berdasar pada

literatur-literatur yang mendukung penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Metode Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (pooled data) yang

merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Data panel

dapat menjelaskan baik yang terkait dengan variabel-variabel time series maupun

cross section, secara substansial mampu menurunkan masalah omitted variable

(penghilangan variabel yang tidak relevan). Metode tersebut lebih tepat digunakan

untuk mengatasi interkorelasi diantara variabel-variabel bebas yang pada akhirnya

dapat mengabaikan tidak tepatnya penaksiran regresi (Gujarati, 2003:637).

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN MODEL IPAT..... DELA ANJANI



43

Metode regresi data panel tersebut memiliki beberapa keunggulan,

(Gujarati, 2003:639) antara lain:

1. Data panel dapat memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit

dengan mengijinkan variabel spesifik individu

2. Memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kolinearitas yang

lebih kecil antar variabel, degree of freedom lebih besar dan lebih efisien.

3. Data panel berdasarkan pada observasi cross section yang berulang-ulang

(time series) sehingga metode data panel mampu mempelajari study of

dynamic change.

4. Data panel dapat digunakan untuk menguji dan mengukur perilaku model

yang lebih rumit daripada data cross section dan data time series murni.

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model perilaku yang

kompleks.

6. Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin terjadi saat data tingkat

individu dan perusahaan dalam agregat yang besar.

Ada tiga jenis teknik estimasi model regresi data panel, yaitu Pooled Least

Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)

(Verbeek,2000). Beberapa model yang dapat digunakan untuk mengestimasi

regresi tersebut adalah (Gujarati, 2003:642):

a. PLS adalah teknik yang hanya mengkombinasikan data time series dan data

cross section. Dalam pendekatan tersebut tidak memperhatikan dimensi

individu ataupun antar waktu (time invariant). Diasumsikan bahwa perilaku

data antar negara sama dalam berbagai kurun waktu.
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Model PLS:

(3.1)

b. FEM memperhitungkan kemungkinan peneliti menghadapi masalah omitted

variable, dimana variabel tersebut dapat membaca perubahan pada intercept

time series atau cross section. Dalam metode FEM ditambahkan dummy

variable untuk mengijinkan adanya perubahan intercept. Variable dummy

tersebut berguna untuk menangkap adanya perbedaan intercept antar cross

section. Metode tersebut juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope)

tetap antar negara dan antar waktu. Akan tetapi, metode ini membawa

kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

Model FEM:

(3.2)

c. REM adalah teknik estimasi data panel yang memperhitungkan perbedaan

antar individu dan waktu yang digambarkan melalui intercept, maka pada

model tersebut diakomodasikan lewat error. Teknik ini juga

memperhitungkan kemungkinan error berkorelasi sepanjang time series dan

cross section (Nachrowi dan Usman, 2006:311).

Model REM:

(3.3)

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap persamaan

menggunakan alat bantu analisis kuantitatif yang disebut dengan progam STATA.
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3.6.2 Pemilihan Model Estimasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode regresi data

panel memiliki tiga teknik regresi yang masing-masing memiliki model analisis

sendiri, yaitu common effect atau PLS, FEM, dan REM. Teknik regresi dan serta

model yang tepat dapat ditemukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Melakukan Chow Test atau restricted F-test (uji F-statistik) yang bertujuan

untuk memilih teknik regresi antara PLS atau FEM dengan membandingkan

nilai probabilitas F pada FEM dengan (1%, 5%, atau 10%). Hipotesis nol

pada Chow Test:

= Model PLS

= Model FEM

Apabila nilai probabilitas F pada FEM < (1%, 5%, atau 10%), maka

ditolak sehingga model yang digunakan adalah FEM.

2. Melakukan Breusch Pagan Langrangian Multiplier Test (LM Test) yang

bertujuan untuk memilih antara PLS atau REM. Langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan pengujian LM Test dengan membandingkan

nilai probabilitas Chi-square terhadap (1%, 5%, atau 10%).

Hipotesis untuk menguji LM Test adalah:

= Model PLS

= Model REM

Apabila nilai probabilitas LM test < (1%, 5%, atau 10%) maka ditolak

sehingga model yang digunakan adalah REM.
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Hasil dari LM Test tersebut dibandingkan dengan uji Hausman.

Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman bertujuan untuk

menentukan penggunaan FEM atau REM yang didapatkan melalui STATA.

3. Pengujian Hausman tersebut dengan cara membandingkan nilai probabilitas

chi-square dengan (1%, 5%, atau 10%), dengan hipotesis sebagai berikut:

= Model REM

= Model FEM

Apabila nilai probabilitas uji Hausman < (1%, 5%, atau 10%), maka

digunakan adalah FEM.

3.6.3 Pengujian Statistik

Langkah berikutnya, yaitu melakukan pengujian statistik terhadap masing-

masing variabel penelitian. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan

metode-metode sebagai berikut:

1. Uji t (parsial)

Uji t adalah pengujian signifikansi koefisien dari variabel bebas dalam

mempengaruhi variabel terikat secara parsial (individual).

Hipotesa dalam uji t adalah:

, artinya secara parsial variabel bebas tidak mempengaruhi

variabel terikat.

, artinya secara parsial variabel bebas mempengaruhi variabel

terikat.
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Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai probabilitas (p-

value) tiap variabel. Apabila nilai probabilitasnya t < (1%, 5%, atau

10%), maka variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel

terikat karena berada pada daerah penolakan . Uji F-statistik (simultan)

Uji F adalah pengujian signifikansi variabel bebas secara keseluruhan

dalam mempengaruhi variabel terikat.

Hipotesa uji F adalah:

= 0

: paling tidak salah satu parameter (

Pengujian F-statistik juga dapat dilakukan dengan melihat nilai

probabilitas (uji p-value). Jika nilai probabilitas F < yang ditetapkan

(1%, 5%, atau 10%) berarti berada pada daerah ditolak, maka variabel

bebas dalam persamaan berpengaruh secara simultan terhadap variasi

variabel terikat (signifikan).

3.6.4 Koefisien Determinasi (

menunjukkan kemampuan seluruh variabel bebas secara bersama-sama

dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai  berkisar 0 -1 (0 ≤ R2 ≥ 1). Jika R2

mendekati angka 1 maka variasi variabel bebas dapat menjelaskan dengan

sempurna variabel terikatnya. Begitu juga sebaliknya, jika R2 mendekati angka 0

menunjukkan semakin lemahnya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan

variabel terikat. Dengan demikian, baik atau buruknya suatu persamaan regresi

ditentukan oleh R2nya. Apabila model PLS yang terpilih, maka yang
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digunakan adalah angka yang tertulis di R-squared, sedangkan jika model FEM

yang terpilih, maka yang digunakan adalah angka R-sq within, dan untuk

model REM menggunakkan R-sq overall.

3.6.5 Uji Asumsi Klasik

3.6.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian ada atau tidaknya hubungan linier

yang sempurna atau antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam

model regresi. Pelanggaran ini akan bermasalah jika tujuan untuk regresi adalah

untuk menafsirkan koefisien regresi (structural analysis) karena apabila variabel-

variabel yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain, maka sangat sulit untuk

memisahkan pengaruhnya masing-masing. Akan tetapi, bila tujuannya hanya

untuk memprediksi, multikolinearitas tidak akan bermasalah. Kolinearitas

seringkali diduga terjadi ketika R2 tinggi (antara 0,7 dan 1) dan koefisien korelasi

derajat nol juga tinggi, akan tetapi tidak satupun atau sedikit sekali koefisien

regresi parsial yang signifikan secara individual atas dasar uji t (Gujarati,

2009:331).

Ketika menggunakan STATA 11, cara mendeteksi ada atau tidaknya

terjadi multikolinearitas pada data dapat dilihat dari nilai partial correlation dan

variance inflation factor (VIF). Gujarati dalam Suwardi (2011) menyatakan

bahwa apabila nilai partial correlation antar variabel lebih dari 0,75 atau 0,8

maka data tersebut mengalami multikolinearitas. Selain itu, apabila nilai VIF
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lebih besar dari 10 atau tolerance (1/VIF) adalah 0,01 atau kurang,

mengindikasikan adanya multikolinearitas.

3.6.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian mengenai varian dari variabel

gangguan (error) yang tidak konstan. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan

estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang Best Linear Unbiased

Estimator (BLUE). Sebagai konsekuensinya menyebabkan perhitungan standard

error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya sehingga interval

estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak

lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Permasalahan ini sering terjadi

pada cross section, tetapi tidak mustahil hal yang sama terjadi pada data time

series (Widarjono, 2005:125-126). Deteksi adanya heteroskedastisitas dalam

dapat dilihat melalui Uji White dilakukan dengan uji hipotesis sebagai berikut:

: Homoskedastisitas

: Heteroskedastisitas

Kriteria penolakan uji heteroskedastisitas, yakni ditolak apabila nilai

probabilitas F < α (1%, 5% atau 10%),  diterima apabila nilai probabilitas F ≥ α 

(1%, 5% atau 10%). Apabila nilai probabilitasnya F < α (1%, 5%, atau 10%), 

maka terdapat masalah heteroskedastisitas.
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3.6.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan fenomena terjadinya korelasi antara satu error

(variabel gangguan) dengan error lainnya, baik cross section maupun time series.

Penyebab terjadinya autokorelasi antara lain karena adanya faktor-faktor

kelambanan (inersial), adanya faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model,

bentuk fungsi yang tidak tepat, penggunaan lag pada model dan adanya

manipulasi data. Dengan adanya autokorelasi estimator OLS tidak menghasilkan

estimator yang BLUE. Akibatnya perhitungan standard error metode OLS tidak

lagi bisa dipercaya kebenarannya sehingga interval estimasi maupun uji hipotesis

yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk

evaluasi hasil regresi.

Autokorelasi tidak mempengaruhi ketidakbiasaan dan konsistensi

estimator OLS, akan tetapi hal tersebut mempengaruhi efisiensi (Gujarati, 2003).

Pengujian terhadap autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai

probabilitas F terhadap α (1%, 5% atau 10%) dengan hipotesis sebagai berikut: 

: no autokorelasi

: autokorelasi

Kriteria penolakan uji autokorelasi, yakni ditolak apabila nilai probabilitas F <

α (1%, 5% atau 10%),  diterima apabila nilai probabilitas F ≥ α (1%, 5% atau 

10%). Apabila nilai probabilitasnya F < α (1%, 5%, atau 10%), maka terdapat 

masalah autokorelasi.
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Emisi CO2 Global

Seiring dengan perkembangan zaman, kekhawatiran dunia akan

meningkatnya emisi CO2 yang mempercepat laju pemanasan global tidak

semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Menurut IEA (2012), pada tahun

2011, negara dengan jumlah emisi CO2 tertinggi adalah Cina, dan di posisi kedua

adalah Amerika Serikat (AS). Fakta tersebut didukung oleh laporan World Bank

(2012) yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa rata-rata laju

pertumbuhan emisi CO2 global selama tahun 1980-2009, yaitu sebesar 1,82% per

tahun dengan jumlah rata-rata emisi CO2 sebesar 23.979.151,1 kt per tahun.

Sementara, pada tahun 1980-2009, ASEAN memiliki rata-rata laju pertumbuhan

emisi CO2 sebesar 4,86% per tahun, dengan jumlah rata-rata emisi CO2 sebesar

572.910,8 kt per tahun. Negara lainnya, China dan AS, secara berurutan

memiliki rata-rata laju pertumbuhan emisi CO2 sebesar 6,2% dan 0,38% per

tahun dengan jumlah rata-rata emisi CO2 sebesar 3.456.636,31 kt per tahun dan

5.157.609,83 kt per tahun. Melihat pertumbuhan jumlah emisi CO2 tersebut,

trend emisi CO2 di ASEAN pada tahun 1985-2009 adalah meningkat.
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Tabel 4.1
Emisi CO2 Berdasarkan Wilayah Tahun 1980, 1990, dan 2009

Country/region
CO2 emissions (kt)

1980 1990 2009

World 19.368.760,3 22.274.212,4 32.042.246

United States 4.721.170,83 4.879.376,21 5.299.563,07

ASEAN 362.926,477 339.416,339 346.387,971

China 1.467.192,369 2.460.744,017 7.687.113,765

Sumber : World Bank (2012), diolah.

Sumber emisi CO2 yang berasal dari sisa pembakaran bahan bakar fosil

memberikan kontribusi nyata terhadap pemanasan global. Hal tersebut sesuai

dengan Gambar 4.1, dimana sumber emisi global tahun 1970-2004 didominasi

oleh emisi CO2 yang berasal dari bahan bakar fosil. Menurut laporan EIA (2012),

emisi CO2 di dunia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil pada

tahun 1990 adalah sebesar 20.932 Millions of metric tons (Mt) dan pada tahun

2010 sebesar 30.134 Mt. Sementara itu, AS juga mengalami peningkatan emisi

CO2 dari 1.797,4 Mt pada tahun 1990 menjadi sebesar 1.940,7 Mt pada tahun

2010, sedangkan Cina mengalami lonjakan peningkatan emisi CO2 dari tahun

1990 dan 2010, yaitu dari 1.524 Mt menjadi sebesar 7.241 Mt.

Sumber : IPCC (2007)
Gambar 4.1

Sumber Emisi GRK Global Tahun 1970-2004
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Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sumber emisi GRK global mengalami

trend yang meningkat dari tahun 1970-2004. Fakta tersebut juga didukung oleh

laporan dari United States Environmental Protection Agency (EPA), dimana

emisi CO2 global yang berasal dari bahan bakar fosil sudah memiliki trend yang

meningkat antara tahun 1950 sampai dengan 2009. Dari gambar tersebut juga

terlihat adanya perbedaan trend yang sangat kontras antara tahun 1900-1950 dan

tahun 1950-2008, dimana trend jumlah emisi CO2 terus meningkat secara drastis.

Sumber : EPA (2010)
Gambar 4.2

Trends Emisi CO2 Global dari Bahan Bakar Fosil
Tahun 1900-2008

ASEAN menyumbang emisi CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil

yang tidak sedikit. Total emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar

fosil di ASEAN pada tahun 2010 adalah sebesar 752 Mt dan pada tahun 2012

adalah sebesar 1.134,18 Mt (IEA, 2012). Berdasarkan laporan The Institute of

Energy Economics-IEE (2011), ASEAN akan sangat tergantung pada bahan

bakar fosil, khususnya minyak, di masa mendatang. Dengan demikian, apabila

pertumbuhan emisi CO2 global di dunia tidak segera diatasi, maka pemanasan

global akan semakin meningkat dan membahayakan.
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4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Emisi CO2 ASEAN

Gambar 4.3 menunjukkan perkembangan emisi CO2 di ASEAN selama

tahun 1985-2009. Emisi CO2 merupakan indikator dari dampak lingkungan,

sehingga semakin tinggi emisi CO2 maka semakin tinggi pencemaran lingkungan

negara tersebut. Total emisi CO2 paling tinggi di ASEAN adalah Indonesia,

terutama sejak tahun 1985. Indonesia masih menempati negara dengan jumlah

emisi CO2 tertinggi sebesar 451.781,734 kiloton (kt) pada tahun 2009

dibandingkan dengan tujuh negara lainnya. Sementara itu lima negara lainnya

yang termasuk tinggi emisi CO2 yakni, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina,

Singapura, secara berurutan sebesar 271.721,033 kt, 198.348,03 kt, 142.257,598

kt, 68.550,898 kt, dan 31.895,566 kt. Sisanya, Brunei Darussalam dan Laos

menempati posisi dua terendah dengan total emisi CO2 sebesar 9.281,177 kt dan

1.811,498 kt.

Berdasarkan Gambar 4.3, rata-rata total emisi CO2 di ASEAN pada tahun

1985 adalah sebesar 36.447,69 kt, dan mengalami peningkatan sehingga

mencapai jumlah 146.955,94 kt pada tahun 2009. Sejak tahun 1985 sampai

dengan tahun 2009 Indonesia dan Thailand memiliki total emisi yang tinggi

dengan rata-rata sebesar 250.275,683 kt dan 178.859,245 kt per tahun sedangkan

negara-negara lainnya yakni, Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Brunei

Darussalam, dan Laos secara berurutan sebesar 114.867,894 kt, 56.074,737 kt,

54.451 kt, 45.025,039 kt, 58.00,02 kt, dan 777,844 kt per tahun.
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Sumber : World Bank (2012)

Gambar 4.3
Perkembangan Emisi CO2 di ASEAN (dalam kt)

Tahun 1985-2009

Trend emisi CO2 pada Gambar 4.3 cenderung meningkat. Rata-rata

pertumbuhan emisi CO2 di Vietnam adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar

9,26% per tahun. Kemudian tertinggi kedua dan ketiga yaitu Laos dan Malaysia

dengan rata-rata pertumbuhan emisi CO2 sebesar 8,63% dan 5,88% per tahun

sedangkan negara lainnya, Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan

Singapura secara berurutan yakni, 5,5%, 5,19%, 4,8%, 3%, dan -0,14%

(menurun) per tahun.

Secara umum, emisi CO2 di Indonesia adalah yang paling tinggi

dibandingkan dengan negara lainnya meskipun pertumbuhan emisi CO2

Indonesia bukan yang paling tinggi. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.4,

Indonesia memiliki share emisi CO2 terbesar di ASEAN pada tahun 2009.
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Dengan share emisi CO2 sebesar 38%, Indonesia merupakan negara yang

memiliki emisi CO2 paling besar di ASEAN. Jumlah ini sangat signifikan bila

dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Brunei (1%) atau Laos (0%).

Gambar 4.4
Share Emisi CO2 di ASEAN Tahun 2009

4.2.2 Penduduk ASEAN

Gambar 4.5 menunjukkan perkembangan penduduk di ASEAN selama

tahun 1985-2009. Besarnya jumlah penduduk di suatu negara dapat

meningkatkan emisi CO2 di negara tersebut. Total penduduk Indonesia pada

tahun 1985 sudah yang paling tinggi dibanding tujuh negara lainnya, dengan

jumlah 168.119.209 jiwa dan mencapai 237.414.495 jiwa pada tahun 2009.

Sementara itu, negara lainnya pada tahun 2009 yakni, Filipina 91.703.090 jiwa,

Vietnam 86.025.000 jiwa, Thailand 68.706.122 jiwa, Malaysia 27.949.395 jiwa,

Laos 61.112.143 jiwa, Singapura 4.987.600 jiwa, dan Brunei Darussalam

391.837 jiwa.

Sumber : World Bank (2012), diolah
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Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.5

Perkembangan Penduduk di ASEAN (dalam jiwa)
Tahun 1985-2009

Berdasarkan Gambar 4.5, rata-rata total penduduk di ASEAN pada tahun

1985 adalah sebesar 44.466.798 jiwa, dan mengalami peningkatan sehingga

mencapai jumlah 65.411.210 jiwa pada tahun 2009. Indonesia kembali

menempati posisi pertama dengan rata-rata total penduduknya sebesar

204.327.158 jiwa per tahun sedangkan negara-negara lainnya memiliki rata-rata

total penduduk jauh dibawah jumlah penduduk Indonesia, secara berurutan yaitu,

Vietnam sebesar 73.654.636 jiwa per tahun, Filipina 72.686.951 jiwa per tahun,

Thailand 61.171.355 jiwa per tahun, Malaysia 21.851.637 jiwa per tahun, Laos

4.946.260 jiwa per tahun, Singapura 3.709.984, per tahun dan Brunei

Darussalam 304.507 jiwa per tahun.
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Trend penduduk pada Gambar 4.5 cenderung meningkat di ASEAN.

Rata-rata pertumbuhan penduduk antar negara tidak terlalu jauh. Posisi pertama

ditempati oleh Singapura sebesar 2,52%. Sementara itu, negara lainnya secara

berurutan menurun adalah Brunei Darussalam sebesar 2,36%, Malaysia 2,32%,

Filipina 2,15%, Laos 2,07%, Vietnam 1,53%, Indonesia 1,41%, dan Thailand

1,11%.

Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.6

Share penduduk di ASEAN Tahun 2009

Berdasarkan Gambar 4.6, Indonesia memiliki share penduduk terbesar di

ASEAN pada tahun 2009, yaitu sebesar 45%. Kebalikanya, tiga negara ini

memiliki share penduduk yang sangat kecil di ASEAN, yakni Singapura hanya

1%, Laos 1%, dan Brunei Darussalam bahkan 0%.

4.2.3 Pendapatan ASEAN

Gambar 4.7 menunjukkan pada tahun 1985 pendapatan Brunei

Darussalam adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 57.810,489 US$ dan di
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posisi kedua adalah Singapura dengan pendapatan sebesar 18.579,771 US$.

Namun, pada tahun 2009 Singapura mampu mengungguli Brunei Darussalam

dengan selisih pendapatan yang sangat tipis, yakni Singapura sebesar 46.270,87

US$ dan pendapatan Brunei 45.155,605 US$. Sementara itu, pendapatan negara-

negara lainnya tahun 2009 secara berurutan menurun, yaitu Malaysia dengan

jumlah 12.997,518 US$, Thailand 7.160,115 US$, Indonesia 3.696,297 US$,

Filipina 3.364,209 US$, Vietnam 2.720,686 US$, Laos 2.161,808 US$.

Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.7

Perkembangan Pendapatan di ASEAN (dalam US$)
Tahun 1985-2009

Berdasarkan Gambar 4.7, rata-rata total pendapatan di ASEAN pada

tahun 1985 adalah sebesar 11.283,55 US$, dan mengalami peningkatan sehingga

mencapai 15.440,889 US$. Meskipun pendapatan Singapura dapat

menggungguli Brunei Darussalam pada tahun 2009, tetapi rata-rata total

pendapatan Brunei jauh lebih tinggi daripada Singapura. Rata-rata total

pendapatan Singapura hanya sebesar 33.952,901 US$ dan Brunei mencapai
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50.268,586 US$. Sementara itu, negara-negara lainnya memiliki rata-rata total

pendapatan jauh dari kedua negara tersebut, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina,

Indonesia, Vietnam, dan Laos. Rata-rata total pendapatan negara tersebut secara

berurutan yakni, 9.489,64 US$, 5.225,666 US$, 2.705,993 US$, 2.576,01 US$,

1.496,58 US$, 1.295,098 US$.

Secara keseluruhan, trend pendapatan pada Gambar 4.7 cenderung

meningkat. Akan tetapi, trend pendapatan di Brunei Darussalam cenderung

menurun dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan menurun 1,04% per

tahunnya. Meskipun Vietnam termasuk negara yang berpendapatan rendah, tapi

memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 5,33% per tahun, disusul

oleh Laos dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,12% per tahun. Negara-negara

lainnya dengan tingkat pertumbuhan yang tidak jauh berbeda, yakni Thailand

3,61%, Indonesia 3,45%, Singapura 3,39%, Malaysia 3,2%, Filipina 1,62% per

tahun.

4.2.4 Teknologi ASEAN

Gambar 4.8 menunjukkan perkembangan intensitas energi sebagai proksi

teknologi di ASEAN selama tahun 1985-2009. Brunei memiliki intensitas energi

yang paling tinggi pada tahun 1985, yaitu sebesar 14.252,553 btu/US$ dan

16.888,617 btu/US$ pada tahun 2009. Singapura termasuk kedua tertinggi juga,

yaitu sebesar 10.024,734 btu/US$ pada tahun 1985 dan 12.084,81 btu/US$ pada

tahun 2009. Laos adalah negara dengan intensitas energi terendah di tahun 1985

dan di tahun 2009, yaitu sebesar 2.214,526 btu/US$ dan 2.730,238 btu/US$..
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Negara-negara diantaranya secara beurutan pada tahun 2009, yaitu Filipina

3.713,765 btu/US$, Indonesia 6.619,107 btu/US$, Vietnam 7.171,912 btu/US$,

Malaysia 7.793,982 btu/US$, Thailand 8.218,11 btu/US.

Sumber : EIA (2012), diolah

Gambar 4.8
Perkembangan Intensitas Energi di ASEAN (btu per juta US$)

Tahun 1985-2009

Berdasarkan Gambar 4.8, rata-rata intensitas energi di ASEAN pada

tahun 1985-2009 mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu berbeda jauh dari

tahun ke tahunnya. Rata-rata total intensitas energi Brunei adalah yang paling

tinggi di ASEAN, yaitu sebesar 12.959,931 btu/US$ per tahun dan disusul oleh

Singapura sebesar 10.840,831 btu/US$ per tahun. Sementara itu, negara-negara

lainnya sebesar 7.834,086 btu/US$ per tahun (Malaysia), 6.719,376 btu/US$ per

tahun (Thailand), 6.329,259 btu/US$ per tahun (Indonesia), 5.492,631 btu/US$
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per tahun (Vietnam), 4.656,264 btu/US$ (Filipina) per tahun, dan 2.518,362

btu/US$ per tahun (Laos).

Trend perkembangan intensitas energi di ASEAN selama 1985-2009

menunjukkan trend yang fluktuatif. Vietnam dan Thailand memiliki rata-rata

pertumbuhan intensitas energi hampir mencapai 2%, yaitu 1,99% dan 1,93% per

tahun sedangkan negara-negara lainnya, yakni Singapura 1,06%, Laos 0,85%,

Brunei sebesar 0,84%, dan Indonesia 0,77% per tahun. Negara-negara yang rata-

rata pertumbuhannya mengalami penurunan, yaitu Filipina sebesar 0,16% dan

Malaysia sebesar 0,03% per tahun.

4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

4.3.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Mengacu pada teknik estimasi, model regresi data panel dapat diestimasi

dengan menggunakan tiga metode estimasi, yaitu PLS, FEM, dan REM. Ada tiga

pengujian yang dilakukan pada penelitian ini untuk memilih model estimasi

terbaik pada regresi data panel. Pertama, Chow Test (F-Restricted Test) yang

digunakan sebagai pertimbangan stastistik dalam memilih model PLS atau FEM.

Jika uji tersebut menunjukkan probabilitas F < α maka uji tersebut menolak 

model PLS dan menerima model FEM. Sebaliknya, jika F > α  maka uji tersebut 

menolak FEM dan menerima PLS, maka harus dilakukan uji kedua, yaitu LM

Test untuk memilih model PLS atau REM. Jika uji tersebut menunjukkan F < α 

maka uji tersebut menolak PLS dan menerima REM, maka harus dilakukan uji
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yang ketiga, Hausman Test yang digunakan untuk memilih model FEM atau

REM.

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow Test

Fixed-effects (within) regression

Prob > F = 0,0000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Berdasarkan hasil estimasi pertama pada Tabel 4.2 dan Lampiran 1

menunjukkan nilai prob pada uji F (FEM) sebesar 0,0000, yang artinya lebih

kecil dari α sebesar 1%. Dengan demikian, H0 (PLS) ditolak, sehingga model

estimasi yang dipilih untuk sementara adalah model FEM. Hasil probabilitas F

pada tabel 4.2, didapat dari hasil pengolahan model estimasi FEM pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Hasil Estimasi FEM

R-square :
Within = 0.8476
Between = 0.9212
Overall = 0.9159

Number of Obs = 200
Number of Group = 8
F (4, 188) = 261.45
Prob > F = 0.0000

variabel Coef. Std. Error t Prob

penduduk .9472534 .1601384 5.92 0.000

pendapatan 5.560843 .447197 12.43 0.000

pendapatan_2 - .6247531 .0615551 -10.15 0.000

teknologi .3073204 .0974057 3.16 0.002

cons -15.36383 1.236198 -12.43 0.000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Hasil Chow Test pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa model signifikan

pada tingkat kesalahan (α) 1%. Selanjutnya dilakukan uji untuk menentukan 
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model estimasi terbaik antara PLS dan REM dengan menggunakan LM Test

yang dijelaskan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Uji LM Test

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

co2[negara,t] = Xb + u[negara] + e[negara,t]

Estimated results :

Var Sd = sqrt(Var)

Co2 .7008224 .8371514

e .0080306 .0896136

u .0006727 .0259363

Test: Var(u) = 0

Chi2(1) = 69.56

Prob > Chi2 = 0.0000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Lampiran 2 diperoleh nilai prob pada Chi2

sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari α sebesar 1%, maka H0 (PLS) ditolak

sehingga model estimasi sementara yang dipilih adalah model REM. Selanjutnya

dilakukan uji untuk menentukan metode estimasi terbaik antara REM dan FEM

dengan menggunakan uji Hausman.

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman Test

Test : Ho : difference in coefficients not systematic

Chi2(4) = (b-B)’ [(V_b –V_B)^(-1)](b-B)
= 177.82

Prob>Chi2 = 0.0000

(V_b – V_B is not positive definite)

Sumber : Hasil Output STATA 11
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Berdasarkan hasil Hausman Test pada Tabel 4.5 dan Lampiran 3

diperoleh nlai prob pada Chi2 sebesar 0,000. Artinya nilai probabilitas tersebut

lebih kecil dari α sebesar 1%, maka H0 (REM) ditolak sehingga model estimasi

yang dipilih adalah model FEM.

Hasil estimasi model FEM pada Tabel 4.3 dan Lampiran 1 menunjukkan

bahwa semua variabel signifikan dengan tingkat kesalahan tertinggi 1%. Hasil uji

Chow Test pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa model signifikan dengan tingkat

kesalahan (α) 1% dan nilai koefisien determinasi sebesar 84,76%. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Gangguan multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF masing-masing

variabel. Berdasarkan hasil uji VIF pada Tabel 4.6 dan Lampiran 4 diketahui

bahwa semua variabel terindikasi multikolinearitas (VIF > 10).

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel VIF 1/VIF

penduduk 3431.46 0.000291

pendapatan 1378.77 0.000725

Pendapatan_2 794.24 0.001259

teknologi 253.78 0.003940

Mean VIF 1464.57

Sumber : Hasil Output STATA 11

Gangguan heteroskedastisitas dapat diketahui dengan membandingkan

nilai probabilitas chi2 hasil Wald Test terhadap α (1%, 5% atau 10%). 

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.7 dan Lampiran 5 diketahui probabilitas F
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sebesar 0,0000 lebih kecil dari α (1%) yang artinya model terindikasi 

heteroskedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model

H0 : sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

Chi2 (8) = 218.60
Prob>chi2 = 0.0000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Gangguan autokorelasi dapat diketahui dengan membandingkan nilai

probabilitas F hasil Wooldridge Test terhadap α (1%, 5% atau 10%). Berdasarkan 

hasil regresi Tabel 4.8 dan Lampiran 6 diketahui probabilitas F sebesar 0,0000

lebih kecil dari α (1%) yang artinya terindikasi autokorelasi dalam model ini. 

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0 : no first-order autocorrelation

F( 1, 7) = 330.280

Prob > F = 0.0000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Permasalahan yang ada pada model ini, yakni multikolinearitas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk mengatasi permasalahan ini,

digunakan metode estimasi FEM dengan metode tertimbang dan within group

estimator. Selanjutnya model yang digunakan dalam estimasi adalah hasil

estimasi yang telah disempurnakan, mengingat telah mengoreksi masalah

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil perbaikan estimasi

FEM adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Hasil Estimasi FEM dengan Metode Tertimbang

dan Within Group Estimator
R-square :
Within = 0.3517
Between = 0.0064
Overall = 0.0165

Number of Obs = 192
Number of Group = 8
F (4, 180) = 261.45
Prob > F = 0.0000

variabel Coef. Std. Error t Prob

penduduk - .1427567 .4660107 -0.31 0.760

pendapatan 5.287655 1.202677 4.40 0.000

pendapatan_2 - .5394697 .1668996 -3.23 0.001

teknologi .2149943 .0854788 2.52 0.013

cons -7.294761 .6334985 -11.52 0.000

Sumber : Hasil Output STATA 11

Hasil estimasi model FEM dengan metode tertimbang dan within group

estimator pada Tabel 4.9 dan Lampiran 7 menunjukkan bahwa tiga dari empat

variabel signifikan dengan tingkat kesalahan tertinggi 5%. Hasil uji F

menunjukkan bahwa model signifikan dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5%  

dan model menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 35,17%.

4.3.3 Uji t-statitik

Berdasarkan hasil estimasi regresi FEM diperoleh hasil yang

menunjukkan bahwa koefisien masing-masing variabel bebas memiliki nilai

yang berbeda. Identifikasi masing-masing variabel untuk model dijelaskan

sebagai berikut.

Pertama, koefisien regresi penduduk terhadap emisi CO2 adalah

-0,1427567 dengan probabilitas 0,760. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa H0

diterima pada α sebesar 10%. Ini artinya, dengan kata lain parameter ini tidak 

signifikan atau penduduk tidak mempengaruhi emisi CO2 .
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Kedua, koefisien regresi pendapatan terhadap emisi CO2 adalah 5,287655

dengan probabilitas 0,000. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa H0 ditolak

pada α sebesar 1%. Ini artinya, dengan kata lain parameter ini dapat dipakai 

sebagai estimator yang signifikan atau pendapatan mempengaruhi emisi CO2 .

Tanda koefisien menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut,

yaitu apabila terjadi peningkatan pada pendapatan sebesar 1% maka total emisi

CO2 akan meningkat sebesar 5,287655 persen dengan asumsi variabel bebas

lainnya tetap.

Ketiga, koefisien regresi pendapatan_2 terhadap emisi CO2 adalah

-0,5394697 dengan probabilitas 0,001. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa H0

ditolak pada α sebesar 1%. Ini artinya, dengan kata lain parameter ini dapat 

dipakai sebagai estimator yang signifikan atau pendapatan_2 dapat

mempengaruhi emisi CO2. Tanda koefisien menunjukkan hubungan negatif

antara kedua variabel tersebut, yaitu apabila terjadi peningkatan pada pendapatan

sebesar 1% maka total emisi CO2 akan meningkat, tetapi peningkatan tersebut

hanya terjadi sampai titik tertentu. Setelah itu, peningkatan dalam pendapatan

akan diikuti oleh penurunan emisi CO2.

Keempat, koefisien regresi teknologi terhadap emisi CO2 adalah

0,2149943 dengan probabilitas 0,013. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa H0

ditolak pada α sebesar 5%. Ini artinya, dengan kata lain parameter ini dapat 

dipakai sebagai estimator yang signifikan atau teknologi mempengaruhi emisi

CO2. Tanda koefisien menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel

tersebut, yaitu apabila terjadi peningkatan pada teknologi sebesar 1% maka total
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emisi CO2 akan meningkat sebesar 0,2149943 kiloton dengan asumsi variabel

bebas lainnya tetap.

4.3.4 Uji F-Statistik

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar

0,0000. Angka ini menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas F-statistik kurang

dari tingkat signifikansi α = 1%, sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. Hal ini

berarti bahwa seluruh variabel bebas (penduduk, pendapatan, dan teknologi)

secara simultan signifikan berpengaruh terhadap emisi CO2.

4.3.5 Koefisien Determinasi (R2)

Model menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,3517. Hal ini

berarti bahwa sebesar 35,17% variasi emisi CO2 dapat dijelaskan oleh penduduk,

pendapatan, dan teknologi sedangkan sisanya sebesar 64,83% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai ini mengindikasikan

bahwa model tersebut tidak cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikatnya.

4.3.6 Pembuktian Hipotesis

1. Hipotesis menyebutkan bahwa penduduk, pendapatan, dan teknologi

berpengaruh terhadap emisi CO2 di ASEAN. Hasil pengujian statistik

menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima untuk pendapatan dan
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teknologi. Akan tetapi, penduduk tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap emisi CO2 di ASEAN.

2. Hipotesis menyebutkan bahwa EKC di ASEAN tidak terbukti menggunakan

indikator emisi CO2. Hasil pengujian statistik yang telah dilakukan

menunjukkan bahwa hipotesis tersebut tidak terbukti atau EKC terjadi di

ASEAN pada tahun 1985-2009.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji F, disimpulkan bahwa penduduk, pendapatan, dan

teknologi secara simultan berpengaruh terhadap emisi CO2. Dengan demikian,

Model IPAT dapat menjelaskan perubahan emisi CO2 di ASEAN. Namun

demikian, rendahnya nilai R2 pada hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa

masih banyak variabel bebas lain diluar model yang dapat mempengaruhi emisi

CO2 di ASEAN. Hal ini karena lingkungan sangat kompleks disebabkan oleh

banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut Lim (1997), ada lima

faktor penentu kualitas lingkungan, yakni: (1) pendapatan per kapita (misal, PDB

per kapita); (2) kepadatan penduduk; (3) teknologi; (4) tingkat kebijakan

lingkungan; (5) faktor endowments, seperti iklim, geografi, dan sumberdaya

endowments.

Hasil uji t menunjukkan bahwa dua dari tiga variabel bebas dapat

mempengaruhi emisi CO2. Variabel yang mempengaruhi adalah pendapatan dan

teknologi sedangkan variabel penduduk tidak mempengaruhi emisi CO2. Berikut
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ini akan dijelaskan mengenai pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel

terikat.

4.4.1 Penduduk dan CO2

Penduduk di ASEAN dinyatakan tidak signifikan dalam mempengaruhi

emisi CO2 . Artinya, jumlah penduduk tidak mempengaruhi perubahan emisi CO2

di ASEAN. Gambar 4.9 menunjukkan pertumbuhan antara penduduk dan emisi

CO2 di ASEAN selama 24 tahun. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa

trend pertumbuhan penduduk di ASEAN adalah mendatar dan cenderung

mengalami pertumbuhan yang tidak berbeda dari tahun ke tahunya. Hal ini

sangat kontras bila dibandingkan dengan fluktuatifnya pertumbuhan emisi CO2

sehingga pertumbuhan penduduk di ASEAN sama sekali tidak mempunyai pola

yang jelas dengan pertumbuhan emisi CO2.

Menurut penelitian Martinez Zarzoso (2006), dampak dari pertumbuhan

penduduk terhadap emisi CO2 di Uni Eropa berbeda-beda. Elastisitas penduduk

di Uni Eropa baru terhadap emisi CO2 adalah uniter sedangkan di Uni Eropa

lama elastisitas penduduk adalah kurang dari satu. Bila elastisitas penduduk di

Uni Eropa baru meningkat 1% maka emisi CO2 akan meningkat sebesar 1% pula

sedangkan bila elastisitas penduduk di Uni Eropa lama meningkat 1% maka tidak

akan berpengaruh terhadap emisi CO2.

Penelitian Holdren dan Ehrlich (1971) mengungkapkan penduduk secara

signifikan berpengaruh terhadap emisi CO2. Tetapi, dalam penelitian tersebut

diungkapkan juga jika variabel penduduk tidak berpengaruh secara signifikan
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terhadap emisi CO2 disebabkan terjadinya “non-linear effect” atau “log linear

effect”. Artinya, besarnya perubahan emisi CO2 tidak proporsional dengan

perubahan penduduk. Alasan lainnya adalah kualitas bukan kuantitas penduduk

yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Tingkat pendidikan dan kesadaran

sangat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap lingkunganya. Kualitas

penduduk salah satunya dientukan oleh tingkat pendidikan dan kesadaran.

Melalui tingkat pendidikan, seseorang cenderung memiliki kesadaran yang tinggi

terhadap kualitas lingkungan (Dietz dan Rosa, 1997).

Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.9

Perbandingan Pertumbuhan Penduduk dengan Emisi CO2

di ASEAN Tahun 1985-2009
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4.4.2 Pendapatan dan CO2

Pendapatan ASEAN secara signifikan berpengaruh positif terhadap emisi

CO2. Hal tersebut menandakan bahwa peningkatan pendapatan dapat

meningkatkan emisi CO2 . Gambar 4.10 menunjukkan pertumbuhan pendapatan

dan emisi CO2 di ASEAN selama 24 tahun. Pengaruh positif antara pendapatan

dan emisi CO2 dapat dilihat melalui trend pertumbuhan kedua variabel yang

sejajar. Contoh, pertumbuhan pendapatan pada tahun 1998 menurun dari tahun

sebelumnya menyebabkan pertumbuhan emisi CO2 ikut menurun. Contoh

lainnya, pada tahun 2004 pertumbuhan pendapatan meningkat dari tahun

sebelumnya menyebabkan pertumbuhan emisi CO2 juga ikut meningkat.

Hasil regresi tersebut sesuai dengan penelitian Shi (2001) dan Hung &

Shaw (2005) yang menunjukkan koefisien bernilai positif antara pendapatan dan

emisi CO2 dan cenderung terus meningkat. Perman, et al (2003) juga

mengungkapkan “the view that greater economic activity inevitably hurts the

environment is based on static assumptions about technology, tastes, and

environmental investments”, artinya semakin besar kegiatan ekonomi pasti dapat

merusak lingkungan, yang didasarkan pada asumsi statis tentang teknologi,

selera, dan investasi lingkungan.

Pendapatan secara signifikan mempengaruhi emisi CO2 sering ditemukan

dalam berbagai penelitian sebelumnya. Semakin tinggi pendapatan di suatu

negara mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi selain dapat mensejahterahkan masyarakat juga
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dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut erat kaitanya dengan

teori Hipotesis EKC.

Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.10

Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dengan Emisi CO2

di ASEAN Tahun 1985-2009
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Gambar 4.11 menunjukkan bahwa Hipotesis EKC terjadi di ASEAN pada

tahun 1985-2009. Dikatakan demikian karena sesuai dengan ciri-ciri EKC, yaitu

memiliki tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal, emisi CO2 akan

meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Pada tahap akhir, dimulai

ketika mencapai titik balik tertentu yang berarti emisi CO2 akan menurun seiring

dengan pendapatan yang terus meningkat. Sama halnya dengan yang

diungkapkan oleh Panayotou (1993) bahwa dalam EKC besarnya kerusakan

lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi akan menurun ketika pendapatan naik

pada titik balik tertentu. Titik balik tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak hal,

diantaranya yaitu: (1) peningkatan skala ekonomi; (2) peningkatan kesadaran

lingkungan; (3) penegakan peraturan lingkungan; (4) peningkatan teknologi; (5)

peningkatan anggaran (Panayotou,1993 dan Stern, 2003).

Salah satu alasan ASEAN dapat mengalami titik balik, dapat dilihat pada

komitmen ASEAN pada ASEAN VISION 2020 yang disahkan pada tahun 1997.

Dalam ASEAN VISION 2020 dijelaskan secara ringkas yakni, ASEAN akan

menjadi wilayah yang damai, makmur, stabil, terikat dalam kemitraan

pembangunan yang dinamis, menjadi masyarakat yang peduli, pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan, memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya yang

efisien, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial (ASEAN, 1997).

Menurut Departemen Perdagangan (2009), upaya ASEAN mewujudkan ASEAN

VISION 2020 melalui tiga pilar : (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN

Political-Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community,

menunjukkan tingginya kesadaran dan kepedulian ASEAN akan lingkungan.
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Salah satunya, seperti turut sertanya ASEAN dalam Protokol Kyoto untuk

menurunkan emisi CO2.

4.4.3 Teknologi dan CO2

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa teknologi berpengaruh positif

terhadap emisi CO2. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi

belum efisien di ASEAN sehingga rendahnya teknologi dapat meningkatkan

emisi CO2..Pemahaman teknologi pada penelitian ini menggunakan intensitas

energi sebagai indikator, dimana semakin tinggi intensitas energinya maka

teknologinya semakin rendah. Tingginya intensitas energi di negara-negara

ASEAN disebabkan oleh konsumsi energi yang besar. Hal tersebut, sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Dietz dan Rosa (1997) bahwa pertumbuhan emisi

CO2 yang cepat terutama karena terjadinya peningkatan pendapatan dan

penduduk sehingga konsumsi energi semakin meningkat. Selain itu, pemanfaatan

energi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada energi fosil

Sumber : World Bank (2012), diolah
Gambar 4.11

Hubungan antara Pendapatan dan Emisi CO2 di ASEAN (dalam log)
Tahun 1985-2009

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN MODEL IPAT..... DELA ANJANI



76

(Kusumawardani, 2008). Menurut IEA, pertumbuhan total energi konsumsi final

pada tahun 2007-2013 di ASEAN adalah yang paling tinggi dibandingkan

wilayah lainnya (Gambar 4.12).

Sumber : IEA (2012)
Gambar 4.12

Pertumbuhan Total Energi Konsumi Final Berdasarkan Wilayah
(dalam %) Tahun 2007-2030

Gambar 4.13 menunjukkan pertumbuhan teknologi dan emisi CO2 di

ASEAN selama 24 tahun. Pengaruh positif antara teknologi dan emisi CO2 dapat

dilihat melalui trend pertumbuhan kedua variabel yang sejajar. Contoh, pada

tahun 2002 pertumbuhan teknologi di ASEAN menurun dari tahun sebelumnya

menyebabkan pertumbuhan emisi CO2 ikut menurun. Contoh lainnya, pada tahun

2008 pertumbuhan teknologi di ASEAN meningkat dari tahun sebelumnya

menyebabkan pertumbuhan emisi CO2 ikut meningkat.
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Sumber : EIA (2012), diolah.
Gambar 4.13

Perbandingan Pertumbuhan Teknologi dan Emisi CO2

di ASEAN Tahun 1985-2009
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4.4.4 Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Sebelumnya dengan

Hasil Penelitian ini.

Tabel 4.10
Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Sebelumnya

dengan Hasil Penelitian ini.

No. Persamaan Perbedaan

1.

2.

Secara parsial, pendapatan dan

teknologi berpengaruh terhadap

emisi CO2 di ASEAN.

Secara simultan, penduduk,

Pendapatan, dan teknologi

berpengaruh terhadap emisi

CO2 di ASEAN.

Pada penelitian sebelumnya, di

ASEAN tidak terbukti terjadi EKC

tetapi berdasar hasil penelitian EKC

terbukti di ASEAN.

Pada penelitian sebelumnya, penduduk

di ASEAN berpengaruh terhadap emisi

CO2. Tetapi, berdasar hasil penelitian

penduduk tidak berpengaruh.

4.5 Keterbatasan Penelitian

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan hasil penelitian, maka

akan diuraikan beberapa keterbatasan penelitian ini. Pertama, parameter

lingkungan yang digunakan dalam penelitian adalah emisi CO2 yang merupakan

salah satu dari beberapa emisi di lingkungan. Cole dan Neumayer (2004) dan

Hung dan Shaw (2005) menggunakan parameter lain seperti emisi SO2, NO, dan

CO dalam penelitiannya.

Kedua, jumlah negara di ASEAN adalah 10 negara, tetapi hanya delapan

negara yang dapat digunakkan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena adanya

ketidaklengkapan data.
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Ketiga, penelitian ini hanya menghasilkan kesimpulan secara umum di

seluruh negara ASEAN. Kesimpulan yang berbeda mungkin saja ditemukan

antar negara.

Keempat, terdapat hubungan dua arah antara ekonomi dan lingkungan.

Dalam kasus ini, pendapatan berpengaruh terhadap emisi CO2 dan sebaliknya,

emisi CO2 dapat berpengaruh terhadap pendapatan. Sementara itu, penelitian ini

hanya berfokus pada pendapatan terhadap emisi CO2 saja.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan

Model IPAT terhadap emisi CO2 di ASEAN, maka didapatkan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, penduduk, pendapatan, dan teknologi berpengaruh

terhadap emisi CO2 di ASEAN. Dengan demikian, Model IPAT dapat

diaplikasikan untuk menjelaskan emisi CO2 di ASEAN. Secara spesifik,

hanya pendapatan dan teknologi yang berpengaruh terhadap emisi CO2 di

ASEAN, sedangkan penduduk tidak berpengaruh.

2. Hipotesis EKC terbukti di ASEAN pada tahun 1985-2009 menggunakan

indikator CO2. Artinya, hubungan pendapatan dan emisi CO2 membentuk

kurva U terbalik.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah analisis dan kesimpulan

pada bab-bab sebelumnya, adalah :

1. Tinggi rendahnya pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap

perkembangan emisi CO2 di ASEAN. Perkembangan tersebut dapat

mempengaruhi kualitas lingkungan di suatu negara, yang berarti kenaikan

jumlah dan pertumbuhan emisi CO2 dapat menurunkan kualitas lingkungan
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atau meningkatkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, diperlukan peran

pemerintah dalam meningkatkan dan menerapkan regulasi-regulasi, serta

meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam

menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan untuk generasi

mendatang. Beberapa contoh regulasi terkait lingkungan adalah penerapan

carbon tax atau emissions tax yang merupakan pengenaan pajak atas emisi CO2

dari hasil pembakaran bahan fossil dan road pricing, yaitu penarikan biaya

secara langsung terhadap pengguna jalan tertentu atau kawasan tertentu.

2. Perkembangan teknologi di ASEAN berpengaruh secara signifikan terhadap

perkembangan emisi CO2. Tingginya penggunaan energi dapat memberikan

dampak yang negatif terhadap lingkungan. Di sisi lain, perkembangan

teknologi yang semakin maju dan canggih dapat meningkatkan efisiensi energi,

sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Dengan demikian,

diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan regulasi untuk

pengembangan teknologi dan investasi teknologi, seperti penggunaan mobil

listrik dan hybrid, pemanfaatan biomass, dan penggunaan hidroelektrik

(pembangkit listrik tenaga air).

3. Terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka diharapkan adanya penelitian

lanjutan dengan menggunakan beberapa hal. Seperti, menggunakan parameter

lingkungan yang lain, data yang lebih lengkap, terdapat hubungan dua arah

antara ekonomi dan lingkungan, dan tidak hanya menyajikan kesimpulan

secara umum tapi juga antar negara.
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