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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan pembangunan yang terjadi di negara-negara yang sedang 

berkembang, khususnya di wilayah kelompok negara ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations), memicu munculnya berbagai kegiatan baik positif 

maupun negatif, diantaranya yakni kegiatan urbanisasi. Menurut Bintarto (2011) 

urbanisasi dapat di sebut juga sebagai suatu proses peningkatan jumlah dan 

kepadatan penduduk kota. Dengan adanya urbanisasi kota menjadi lebih padat 

sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk, karena kenaikan tingkat 

pertumbuhan jumlah penduduk yang bermukim dan berkembang di wilayah 

perkotaan. 

Sadorsky (2014) menyatakan bahwa lebih dari 50% penduduk dunia tinggal 

di wilayah perkotaan. Seiring dengan berjalannya waktu proses urbanisasi akan 

semakin meningkat karena kecenderungan manusia untuk memperoleh kehidupan 

yang lebih layak. Sehingga masyarakat akan berpindah dari desa ke kota dengan 

harapan memperoleh lapangan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi di 

perkotaan. 

Todaro (2009) berasumsi bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota 

sebenarnya dirumuskan secara rasional, namun masyarakat tetap melakukan 

perpindahan tersebut meskipun tahu resiko yang dihadapi jika hidup di kota. Teori 

ini juga mendasarkan pemikiran bahwa arus perpindahan berlanjut dan berlangsung 

sebagai anggapan adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa. Arus 

perpindahan ini akan berhenti dengan sendirinya jika selisih pendapatan di desa dan 

kota mengecil sampai akhirnya sama. 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa total jumlah penduduk pada kelompok 

negara ASEAN terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah 

penduduk di ASEAN mencapai 620 juta jiwa atau 10% dari total jumlah penduduk 

di seluruh dunia, 330 juta atau lebih dari 50% jumlah penduduk ASEAN tinggal di 

daerah perkotaan. 
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Gambar 1.1 

Jumlah Penduduk di ASEAN 

Sumber: World Bank (2014) 

Konsekuensi dari pertumbuhan urbansisasi yang cepat adalah semakin 

bertambahnya konsumsi energi yang digunakan untuk membangun infrastruktur 

perkotaan dan bangunan tempat tinggal. Dampak dari meningkatnya konsumsi 

energi adalah peningkatan emisi CO& yang tinggi dan hal itu tentunya akan 

berdampak pada lingkungan Ali (2019). Dari sisi ekonomi dan demografi, 

Association of South East Asia Nations (ASEAN) menjadi kawasan dengan tingkat 

pertumbuhan paling pesat, serta tingkat pertumbuhan konsumsi energi yang 

mencapai 4 persen per tahun, dibandingkan dengan dunia yang hanya 1,8 persen 

(International Energy Agency, 2010). Tingkat jumlah penduduk terus meningkat 

1,7% setiap tahunnya. Jumlah penduduk ASEAN mencapai 10% dari jumlah 

penduduk dunia dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sebesar 

2,26% (Economic Research Service, 2010). Quigley (2009) pun berpendapat bahwa 

sektor transportasi berkontribusi sangat besar terhadap peningkatan konsumsi 

energi maupun emisi CO&. 

Sistem produksi yang saat ini digunakan di negara-negara industri 

menghasilkan limbah dan kontaminasi dalam jumlah besar yang menyebabkan 

degradasi pada sumber daya alam. Dampak tersebut menjadi lebih buruk ketika 
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disertai dengan pertumbuhan demografis. Pertambahan jumlah penduduk 

mengindikasikan peningkatan konsumsi energi yang berakibat pada terbentuknya 

pencemaran udara atau yang biasa disebut emisi karbondioksida (CO&) yang lebih 

besar. 

Emisi CO& merupakan penyusun utama gas rumah kaca di dunia dan 

cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Netherlands Environmental 

Assessment Agency (NEAA, 2006) melaporkan bahwa proporsi emisi CO& 

mencapai 75% dari total emisi gas rumah kaca dunia pada tahun 2004. Selain itu, 

data World Development Indicator (WDI, 2014) menunjukkan bahwa emisi CO& di 

dunia mengalami peningkatan sebesar 35,51% pada periode 2000-2014. Parikh 

(1995) mengatakan sebagian besar emisi CO& di dunia dihasilkan oleh penggunaan 

energi. 

Kota-kota di ASEAN seperti Jakarta, Kuala lumpur, Manila, Bangkok 

memiliki kualitas udara yang sangat buruk dan termasuk yang terburuk di dunia 

(CDIAC,2015). Negara-negara ASEAN memiliki tujuan visi ASEAN 2020, yang 

diadopsi pada tahun 1997, adalah untuk konsisten dalam kerja sama regional dalam 

mengumpulkan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang efisien. 

ASEAN regional level under the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 

(APAEC) 2004– 2009. 

Pada tahun 2000, penggunaan energi menjadi penyebab utama dari emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK) dunia, yaitu sebesar 65% dari total emisi. Kondisi tersebut 

berlanjut hingga satu dekade. Pada tahun 2010, emisi CO& di dunia masih 

didominasi oleh penggunaan energi, yaitu sebesar 76% dari total emisi CO&   

(OECD, 2012). Emisi CO& dari penggunaan energi disebabkan oleh ketergantungan 

dunia pada sumber energi fosil, yaitu sekitar dua-per-tiga dari total penggunaan 

energi (Luukkanen dan Kaivo-oja, 2002). 

Pengaruh antara urbanisasi terhadap konsumsi energi dan emisi CO& telah 

diteliti secara ekstensif dalam beberapa dekade terakhir dengan menggunakan 

berbagai jenis data dan model di tingkat nasional, kota maupun rumah tangga. Pada 

penelitian Jones (1991), terdapat korelasi positif antara urbanisasi dan penggunaan 

energi. Menggunakan model STIRPAT (Stochastic Impact regression) untuk 
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mengetahui hubungan antara lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, York dkk 

(2003) juga menemukan bahwa urbanisasi secara positif mempengaruhi emisi CO& 

nasional. Berbeda dengan penelitan yang dilakukan oleh Zarzoso dkk (2011), Gu 

dkk (2011) dan Feng dkk. (2011) yang mengatakan urbanisasi berpengaruh negatif 

terhadap emisi CO&. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa urbanisasi 

meningkatkan permintaan energi yang menyebabkan lebih banyak emisi (Cole and 

Neumayer, 2004; Jones, 1991; Parikh and Shukla, 1995; York, 2007).  

Lin Dkk juga menganalisa pengaruh urbanisasi, jumlah penduduk total, 

jumlah penduduk di kota, PDB perkapita, kontribusi industri di dalam PDB dan 

juga intensitas energi terhadap konsumsi energi. Hasil yang didapat adalah jumlah 

penduduk penyebab terbesar dari meningkatnya konsumsi energi di ikuti olah 

urbanisasi, PDB per kapita dan industri. Menurut pengetahuan peneliti, penelitian 

terkait hubungan urbanisasi dengan konsumsi energi di ASEAN cukup jarang 

dilakukan. Sehingga, selain menganalisis hubungan urbanisasi dengan konsumsi 

energi, perlu dilakukan penelitian terkait hubungan antara urbanisasi dengan emisi 

CO&. 

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

urbanisasi terhadap konsumsi energi dan CO& di kelompok negara ASEAN dengan 

tingkat urbanisasi dan konsumsi energi yang cukup tinggi di ASEAN pada tahun 

2000 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel terikat yang digunakan yakni konsumsi energi 

dan emisi CO&. Adapun, variabel bebas yang digunakan yakni jumlah penduduk 

yang tinggal di kota, jumlah penduduk keseluruhan di suatu negara, PDB per kapita 

yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran dari suatu negara tersebut, 

share of industry atau kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh perindustrian terhadap konsumsi energi dan 

Emisi CO&, serta share of services atau kontribusi sektor jasa di dalam PDB suatu 

negara. 

1.2 Ringkasan Hasil Penelitian 

1 Berdasarkan hasil estimasi, variabel share of services tidak berpengaruh 

dalam meningkatnya emisi CO&. 
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2. Urbanisasi, jumlah penduduk, share of industry, dan intensitas energi 

berpengaruh meningkatkan emisi CO& 

3. Hasil juga menunjukkan bahwa PDB per kapita signifikan berpengaruh 

negatif terhadap emisi CO& 

4. Variabel share of industry tidak signifikan mempengaruhi konsumsi energi. 

5. Urbanisasi, jumlah penduduk, dan share of service signifikan 

mempengaruhi konsumsi energi di ASEAN 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh dari urbanisasi, jumlah penduduk, Share of service, 

Share of industry, dan PDB per kapita terhadap emisi CO& di kelompok 

negara ASEAN. 

2. Menganalisis pengaruh dari urbanisasi, PDB per kapita, share of service, 

share of industry, jumlah penduduk, dan intensitas energi terhadap 

pemakaian energi di kelompok negara ASEAN 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang 

memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari: 

(1) pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan 

pembahasan; (5) kesimpulan dan saran.  
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