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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain sebelumnya mengenai subjek penelitian yang hampir sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai 

acuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan mencari perbedaan antara 

penelitian miliknya dengan penelitian sebelumnya. 

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan objek 

penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan besarnya GDP (Gross 

Domestic Product) perkapita terhadap perubahan kualitas lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lamhot Hutabarat pada tahun 2010 ini 

mengenai Pengaruh PDB sektor industri terhadap kualitas lingkungan ditinjau dari 

tingkat emisi sulfur dan karbondioksida di lima negara anggota ASEAN periode 

1980-2000. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan 

model Fixed Effet Model (FEM) dengan hasil yang menyimpulkan bahwa pada 

tahap aal emisi sulfur dan karbondioksida mengalami peningkatan seiring dengan 

pembangunan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas produksi, 

disamping kurangnya kebijakan dan regulasi pemerintah mengenai pengelolaan 

lingkungan hidup. Seiring dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas 

lingkungan hidup, maka pertumbuhan ekonomi membawa dampak positf bagi 
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lingkungan. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan kembali berpengaruh negatif terhadap kualitas lingkungan.10 

Penelitian yang dilakukan oleh Eunho Choi, Almas Heshmati, dan 

Yongsung Cho mengenai studi keterkaitan antara CO2, pertumbuhan ekonomi, 

dan keterbukaan ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Auto 

Regression (VAR) dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa emisi CO2 

dan perdagangan bebas memiliki hubungan berbentuk U terbalik pada 

Environment Kuznets Curve (EKC). Namun jika tingkat pendapatan suatu negara 

tidak cukup tinggi untuk peduli pada lingkungan, maka liberalisasi perdagangan 

mungkin menjadi faktor penting yang mempengaruhi memburuknya kualitas 

lingkungan.11 

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Idris pada tahun 2012 dengan 

judul, “Environmental Kuznets Curve: Bukti Empiris Hubungan antara 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan di Indonesia”. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

peningkatan pendapatan nasional diikuti oleh penurunan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) sampai batas tertentu. setelah mencapai pada batas 

                                                           
10 Lamhot Hutabarat, Pengaruh PDB Sektor Industri Terhadap Kualitas Lingkungan Ditinjau dari 

Emisi Sulfur dan 𝐶𝑂2 di Lima Negara Anggota ASEAN Periode 1980-2000, (Skripsi Si Program 

Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010). 
11 Eunho Choi, dkk, An Empirical Study of the Relationship between CO2 Emissions, Economic 

Growth, and Openness, Discussion Paper No. 5304 University of Bonn (November, 2010). 
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tertentu tersebut, peningkatan pendapatan nasional diikuti oleh peningkatan IKLH 

pula.12 

Penelitian yang dilakukan oleh Katrin Retno Gupito pada tahun 2012  

dengan judul “Keterkaitan PDRB per Kapita dari Sektor Industri, Transportasi, 

Pertanian, dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur dari Emisi CO2: 

Studi kasus di 30 Kab/Kota Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2010”. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa PDRB sektor Industri, transportasi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan 

di kab/kota di Jawa tengah. PDRB sektor pertanian dan kehutanan berpengaruh 

negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan di kab/kota di Jawa tengah. 

Sedangkan secara simultan PDRB sektor industri, transportasi, pertanian, dan 

kehutanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penuruna kualitas 

lingkungan di kab/kota di Jawa Tengah.13 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunpeng Luo, dkk mengenai hubungan 

antara polusi udara dan pembangunan ekonomi Ibukota Provinsi di China selama 

satu dekade. Penelitian ini dilakukan tahun 2014 dan menggunakan metode 

analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan 

kuadratik antara NO2 dan output per kapita dari industri sekunder dan tersier. 

                                                           
12 Idris, Environmental Kuznets Curve: Bukti Empiris Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kualitas Lingkungan di Indonesia, (Skripsi S1 Program Sarjana Universitas Negeri Padang, 

2012). 
13 Katrin Retno Gupito, Keterkaitan PDRB per Kapita dari Sektor Industri, Transportasi, 

Pertanian, dan Kehutanan Terhadap Kualitas Lingkungan Diukur dari Emisi 𝐶𝑂2: Studi Kasus di 

30 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010, (Skripsi S1 Program Sarjana Universitas 

Diponegoro Semarang, 2012). 
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Hubungan negatif antara PM10, SO2 dan output industri per kapita, menunjukkan 

penurunan konsentrasi polutan dengan adanya peningkatan efisiensi energi dan 

implementasi perlindungan lingkungan.14 

Penelitian yang dilakukan oleh Riza Damayanti dan Mutiah Salamah 

Chamid ini berjudul ”Analisis Pola Hubungan PDRB dengan Faktor Penccemaran 

Lingkungan di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Geographically 

Weighted Regression”. Penelitian yang dilakukan tahun 2016 ini menggunakan 

analisis regresi linier dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa persebaran PDRB memiliki hubungan negatif 

dengan kualitas lingkungan, dimana semakin tinggi PDRB suatu daerah maka 

akan semakin rendah kualitas lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai 

kegiatan yang menunjang perekonomian, seperti kegiatan industri, polusi 

kendaraan bermotor, limbah pabrik dan rumah tangga.15  

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Fauzi dengan judul “Pengaruh 

Konsumsi Energi, Luas Kawasan hutan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Emisi CO2 di 6 (Enam) Negara Anggota ASEAN: Pendekatan Analisis Data 

Panel”. Penelitian ini dilakukan tahun 2017, dan menghasilkan temuan bahwa 

variabel konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan luas kawasan hutan 

memiliki pengaruh terhadap emisi CO2, dengan tingkat kepercayaan terhadap 

                                                           
14 Yunpeng Luo, dkk, Relationship of Air Pollutants and Economic Developmentof the Provincial 

Capital Cities in China During the Past Decade, Ploss One, Vol 9, Issues 8 (Agustus, 2014) 
15 Riza Damayanti, dan Mutiah Salamah Chamid, Analisis Pola Hubungan PDRB dengan Faktor 

Pencemaran Lingkungan di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Geographically Weighted 

Regression, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 5, No. 1 (2016). 
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model sebesar 97.84%. hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% luas 

hutan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 0.04%.16  

Berdasarkan tujuh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang 

menjadi bahan referensi bagi penyusunan penelitian ini, maka dapat di simpulkan 

bahwa ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini. 

2.1.1 Objek penelitian yang berbeda 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu), objek 

penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah, negara-negara 

ASEAN, dan di negara China. Pada penelitian ini, objek penelitian yang dipilih 

adalah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang termasuk kedalam negara 

Indeks Ekonomi Islam, yang mana objek penelitian serupa belum pernah 

dilakukan di penelitian manapun. 

2.1.2 Ruang lingkup pembahasan yang berbeda 

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian-penelitian terdahulu hanya 

terbatas pada sudut pandang ekonomi konvensional dan kelestarian lingkungan. 

Namun dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan akan menjelaskan 

kketerkaitan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan kelestarian 

lingkungan baik dari sudut pandang konvensional dan sudut pandang Islam. 

 

 

 

                                                           
16 Ridwan Fauzi, Pengaruh Konsumsi Energi, Luas Kawasan hutan, dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Emisi CO2 di 6 (Enam) Negara Anggota ASEAN: Pendekatan Analisis Data Panel, 

Ecolab, Vol. 11, No. 1 (Januari 2017). 
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2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari 

lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan, yang mana ketiga 

lingkungan ini saling berkaitan. Menurut Ansel M. Sharp lingkungan hidup adalah 

kesatuan yang terdiri dari udara, air, dan tanah yang ada di sekeliling. Elemen 

tersebut menyediakan bermacam-macam hal yang penting untuk manusia, 

termasuk habitat sebagai tempat tinggal dan sumber daya untuk memprosuksi 

barang dan jasa.17 Masalah lingkungan saat ini bukanlah tanggung jawab 

segelintir orang saja, tetapi sudah menjadi kewajiban dan tugas semua orang 

untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Lingkungan yang asri mendatangkan 

banyak manfaat bagi umat manusia di muka bumi. Tumbuhan dan hewan akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, lingkungan yang asri kini telah 

banyak dirusak oleh ulah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga 

yang kemudian terjadi adalah bencana yang melanda. 18 

Kebakaran hutan dan banjir bandang yang hampir setiap tahun ditemukan 

di berbagai tempat di dunia ini merupakan akibat dari perbuatan manusia yang 

mengingkari nikmat Allah SWT bahkan merusak apa yang telah dikaruniakan. 

Padahal Allah SWT telah memberikan pelajaran melalui Q.S. Saba’ ayat 16 

sebagai berikut: 

 

                                                           
17 Ansel M. Sharp, dkk, Economics of Social Issues (XIV; United State: McGraw-Hill Companies, 

Inc, 2000), 117. 
18 Masriah, dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 95. 
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َ َمَ هَ ن َ ل َدَ ب َوَ َم َر َعَ الَ َلَ يَ سَ َمَ حَ ي َلَ اعَ ن َلَ سَ رَ أَ فَ واَ ضَ رَ عَ أَ فَ  َ ت َ نَ جَ َمَ حَ يَ ت َ نَ ب  َلَ كَ َأَ اتَ وَ ذَ َي 

لَ ي َل َق َرَ دَ سَ َنَ مَ َيءَ شَ وَ َلَ ث َأ َوَ َطَ خ َ   
Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka 

banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua 

kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon 

Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.19 

 

Lingkungan hidup merupakan faktor yang penting bagi kehidupan 

manusia, karena lingkungan hidup memiliki tiga fungsi. Pertama, sebagai 

penyedia sumber daya yang digunakan dan diolah oleh manusia. Kedua sebagai 

sumber kesenangan yang sifatnya alami, seperti memberikan rasa kesegaran bagi 

manusia. Ketiga, sebagai tempat menampung dan mengelola limbah secara alami. 

Lingkungan hidup yang memiliki fungsi  sangat besar dan penting bagi 

hidup manusia, serta merupakan kewajiban setiap manusia untuk menjaga 

kelestarian lingkungan, terutama negara harus dapat menjamin kelestarian 

lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Namun, pada tingkat 

global, negara-negara yang tergolong maju yang telah mencapai konsumsi massal 

yang mencapai tingkat yang tergolong tinggi yang seharusnya ditengarai sebagai 

negara atau bangsa  yang mengeksploitasi sumberdaya alam dan membuang 

banyak limbah ke lingkungan. 

Kerusakan tanah, air, dan hutan-hutan yang diakibatkan oleh metode 

produksi yang kurang terencana dan efisien dapat mengurangi tingkat 

produktifitas. Namun seringkali perhatian akan lingkungan disisihkan hanya demi 

angka-angka PDB yang terus meningkat. Seharusnya setiap analisis ekonomi 

                                                           
19 Q.S Saba’[34]:16, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989) 
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harus memperhitungkan implikasi jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari 

setiap kegiatan ekonomi terhadap kelestarian lingkungan hidup.20 Meningkatnya 

sektor industri, transportasi, serta tidak terkendalinya kerusakan hutan semakin 

meningkat pula tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlu langkah yang tegas untuk 

memulai penerapan pengendalian lingkungan sesuai dengan baku mutu 

lingkungan.  

Dalam baku mutu udara emisi, terdapat nilai ambang batas yang 

diperbolehkan bagi gas atau zat pencemar yang berada di udara bebas yang tidak 

membahayakan kesehatan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan udara 

terdiri dari karbonmonoksida, karbondioksida, nitrogenoksida, hidrokarbon, 

sulfuroksida, dan partikel. Wujud fisik zat pencemar udara dibedakan antara gas 

dan partikel, mist (kabut), fog (kabut yang tebal), smoke (asap), dan dust (debu). 

Nilai Ambang Batas (NAB) diartikan sebagai batas aman kadar zat polutan aga 

kualitas udara tetap terlindung. Sedangkan Kadar tertinggi Diperkenankan (KTD) 

merupakan batas aman kadar zat polutan bagi pekerja yang sehari-hari berada 

dalam lingkungan dimana polutan berada disekeliling dengan kadar yang lebih 

pekat dari lingkungan diluar kerja.21 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 16 dijelaskan bahwa 

pelaksaaan pembangunan sebagai kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak 

                                                           
20 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan (Jakarta, Penerbit Erlangga, 

2009), 95. 
21 Masriah, dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 119. 
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yang penting bagi lingkungan wajib menyertakan analisis mengenai dampak 

kegiatan tersebut bagi lingkungan.22 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1982 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya peratuan 

mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah ditetapkan sejak lebih dari 30 tahun 

yang lalu, akan tetapi dalam hal pelaksanaanya masih belum berjalan dengan 

baik. 

2.2.1.1 Isu Lingkungan Global23 

Isu lingkungan global merupakan isu mengenai masalah lingkungan yang 

sering kali diserukan di dunia. Diantara isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Hujan Asam 

Hujan asam terjadi karena disebabkan oleh beberapa at polutan, 

diantaranya sulfurdioksida (SO2), nitrogendioksida (NO2), dan amoniak 

(NH3). Jika zat polutan tersebut bereaksi dengan uap air yang berada di 

atmosfer dan kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan, maka hujan tersebut 

disebut hujan asam karena sifat air hujan tersebut yang asam (pH asam). 

b. Pemanasan Global 

Zat polutan  yang berkontribusi besar dalam fenomena pemanasan 

global adalah gas rumah kaca yang terdiri dari karbondioksida (CO2), nitrogen 

oksida (NO), gas metan (CH4), dan Chlorofourocarbon (CFC). Gas rumah 

kaca ini dapat menyerap radiasi gelombang yang dipancarkan matahari ke 

bumi, sehingga radiasi gelombang yang seharusnya dipantulkan kembali ke 

                                                           
22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
23 Ibid, 98-99. 
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angkasa akhirnya terperangkap di bumi dan menyebabkan suhu permukaan 

bumi naik. 

c. Fenomena El Nino dan La Nina 

El Nino adalah gejala kenaikan suhu permukaan laut samudra Pasifik 

bagian tropis. Saat terjadi El Nino, suhu udara menjadi diatas normal (kering, 

panas) dan cuaca yang cerah. Sedangkan La Nina adalah gejala penurunan 

suhu permukaan laut samudra pasifik bagian tropis yang mengakibatkan 

terjadinya curah hujan meningkat diatas kondisi normal. 

 

2.2.2 Emisi Karbondioksida (𝐂𝐎𝟐) 

Meningkatnya suhu udara sebagaimana diketahui berkaitan dengan 

penggundulan, kebakaran hutan, aktivitas industri, kendaraan bermotor, maupun 

rumah tangga yang menyebabkan meningkatnya kadar emisi karbondioksida 

(CO2) di udara. Emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar fosil dalam suatu 

proses tertentu, yang mana emisi gas buang ini dapat mencemari lingkungan.  

Tercatat, konsentrasi karbondioksida di atmosfer bumi tahun 2000 mencapai ≥ 

370 ppm, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 396 ppm24 Kadar emisi 

karbondioksida yang semakin pekat di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca. 

Efek rumah kaca terjadi karena emisi karbondioksida yang pekat di atmosfer 

menghalangi/memantulkan panas matahari yang masuk ke bumi untuk kembali ke 

atmosfer. Oleh karena itu panas matahari terperangkap di dalam bumi sehingga 

suhu bumi semakin panas. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai pemanasan 

                                                           
24 Laporan World Meteorological Organization (WMO), Greenhouse Gas Bulletin, dikutip oleh 

BBC, 2014. 
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global (global warming). Pemanasan global ini dapat menyebabkan perubahan 

pola iklim dunia, dan gas karbondioksida di atmosfer dapat bertahan selama 

ratusan tahun.25 

Senyawa karbondioksida sendiri atau yang dapat disebut zat asam arang 

adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua buah atom oksigen dan satu buah 

atom karbon yang terikat secara kovalen. Karbondioksida dihasilkan oleh 

makhluk hidup seperti manusia, dan hewan. Karbondioksida digunakan oleh 

tumbuhan sebagai bahan bakar pembuatan bahan makanan yang nantinya akan 

menghasilkan oksigen. Selain makhluk hidup, karbondioksida juga dihasilkan dari 

hasil pembakaran bahan bakar fosil, seperti pembakaran batu bara, hasil 

pembakaran mesin kendaraan bermotor, dan pembakaran rumah tangga. 

Umumnya di daerah perkotaan konsentrasi karbondioksida lebih besar 

dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan tingginya jumlah aktivitas 

industri, dan transportasi yang mana merupakan penyumbang utama senyawa 

karbondioksida.  

 

2.2.3 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 

2.2.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti 

(kenaikan pada pendapatan perkapita) pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi yang stabil sangat diharapkan oleh setiap negara terutama yang sedang 

                                                           
25 Ahmad Yani, Mamat Ruhimat, Geografi: Mengungkap Fenomena Geosfer, Jilid 2, (Bandung: 

Grafindo Media Pratama, 2007), 148. 
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berkembang untuk dapat mengatasi kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan 

dapat memberi perhatian yang lebih pada bidang pendidikan dan kesehatan.  

Pada hakikatnya kebutuhan manusia akan terus bertambah mengikuti 

waktu dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu yang gradual dan terus-menerus. Dalam Islam, pembangunan ekonomi 

memiliki tujuan untuk mensejahterakan manusia dari aspek material dan spiritual, 

yang berpedoman pada keyakinan bahwa Allah SWT memberikan rezekinya 

kepada siapa saja yang dikehendakiNya karena sifatNya yang Rahman dan 

Rahiim26, sebagaimana yang tersurat dalam QS. Ar-Ra’d ayat 26, yang berbunyi: 

 

َة َوَ ي َ اَال َ مَ اَوَ يَ ن َ الدَ َة َوَ ي َ ال َ ب ََواَ حَ ر َف َوَ َۚ َرَ دَ قَ ي  َوَ َاءَ شَ ي ََنَ مَ ل ََقَ زَ الرَ َطَ سَ بَ ي َ َاهلل
َ اَف َيَ ن َ الدَ  َ{٦۲}م ت عَ ّل َا ََة َرَ خَ ََاْ   

Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia 

Kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, 

padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan 

akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit). (QS. Ar-Ra’d: 26)27 

 

Dalam ayat Qur’an diatas, Allah berfirman bahwa Dia-lah yang meluaskan 

dan menyempitkan rezeki bagi siapapun yang dikehendaki, karena dalam hal itu 

Allah-lah yang memliki hikmah kebijaksanaan dan keadilan. Orang-orang kafir 

bergembira dengan apa yang mereka dapatkan dari kehidupan di dunia ini, 

padahal hal itu hanyalah tipuan dan penangguhan bagi mereka.28 

 
                                                           
26 Masriah, dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit 

Universitas negeri Malang (UM Press), 2011), 175. 
27 Q.S Ar-Rad [13]:26, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 

1989). 
28 Tafsir Ibnu Katsir 
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2.2.3.2 Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi29 

Beberapa negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cenderung 

cepat, sedangkan beberapa negara lain pertumbuhan ekonominya cenderung 

lambat. Kestabilan politik, kebijakan pemerintah, sumber daya  yang dimiliki, 

jumlah dan kemampuan tenaga kerja, dan pengusaha yang gigih merupakan 

beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dari beberapa faktor berikut: 

a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya 

Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dapat mempermudah  usaha 

mengembangkan perekonomian. Kekayaan alam negara yang meliputi luas 

dan kesuburan tanah, iklim dan cuaca alam, jumlah dan jenis  hutan dan laut, 

dan segala mineral tambang yang terkandung dalam perut bumi dapat 

dimanfaatkan demi usaha mengembangkan perekonomian negara, terutama 

negara yang sedang manghadapi masa-masa awal perkembangan ekonomi.  

Tanah dan kekayaan alam dapat menjadi sektor utama perekonomian 

bagi negara yang baru memasuki tahap awal pembangunan ekonomi dimana 

terdapat banyak sekali hambatan untuk mengembangkan sektor modern diluar 

sektor utama (pertanian dan tambang). Kekurangan modal, tenaga kerja yang 

terampil, dan keterbatasan pengetahuan dan teknologi yang menjadi hambatan 

dalam mengembangkan perekonomian pada sektor modern, seperti industri, 

dan jasa. Apabila negara memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan 

                                                           
29 Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 429. 
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secara maksimal, hambatan yang ada seperti yang telah disebutkan dapat 

diatasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. 

b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja 

Jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu dapat 

menjadi pendorong maupun penghambat bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah 

penduduk yang bertambah dengan pesat akan menambah jumlah tenaga kerja, 

dan kemungkinan dapat meningkatkan produktivitas negara yang juga 

didukung dengan pendidikan, latihan kerja, pengalaman dan ketrampilan. 

Besarnya jumlah penduduk juga membuka kesempatan pasar yang lebih luas 

lagi dengan semakin luasnya perdagangan. 

Dampak buruk dari besarnya jumlah penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah ketika suatu negara yang pertumbuhan ekonominya tergolong 

belum cukup tinggi tetapi sudah mengalami masalah ledakan penduduk. Suatu 

negara dinilai sedang menghadapi masalah ledakan penduduk apabila jumlah 

penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. 

Dengan demikian, jumlah penduduk tidak akan memberikan pengaruh positif 

bagi pertumbuhan ekonomi. 

c. Barang modal dan teknologi 

Modal dan teknologi memiliki peran penting dalam hal efisiensi 

pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkungan yang kurang maju sekalipun, modal 

dan teknologi sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi. Pada masa kini, 

tanpa adanya teknologi, manusia akan mendapat kesulitan yang lebih besar 
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untuk dapat memenuhi hidupnya sehari-hari, begitu pula dengan barang 

modal. 

Apabila barang modal saja yang bertambah, seangkan teknologi tidak 

mengalami perkembangan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan sangat lambat 

dan lebih rendah. Oleh sebab itu, ketersediaan barang modal akan sangat 

maksimal apabila diikuti dengan teknologi yang mumpuni. 

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarakat dpat menentukan terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adat istiadat pada masyarakat tradisional 

dapat menghambat penggunaan metode produksi modern karena bertentangan 

dengan adat istiadat yang dijunjung.  

Sikap masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan penccapaian 

pertumbuhan ekonomi. Di sebagian masyarakat terdapat sikap yang 

memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, misalnya 

dengan berhemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banya uang 

untuk investasi, sikap yang selalu berusaha untuk terus bekerja keras dan 

meningkatkan keuntungan. 

 

2.2.3.3 Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan  

Sadar atau tidak, pembangunan ekonomi yang dijalankan di dunia ini telah 

banyak merusak lingkungan beserta sumber daya alam yang terkandung 

didalamnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seperti pembalakan 

liar, pembakaran hutan, eskploitasi pertambangan, dan industrialisasi 
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besarbesaran yang hanya mementingkan keuntungan semata membawa dampak 

yang mengancam bumi seperti perubahan iklim, punahnya fauna, munculnya 

berbagai macam penyakit baru, dan kehidupan manusia yang terancam. 

Dalam laporan World Summit 2005, pembangunan berkelanjutan terdiri 

dari aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlingdungan 

lingkungan. Ketiga hal tersebut merupakan pilar pendorong pembangunan 

berkelanjutan.30 

Gambar 2.1 

Skema Pembangunan Berkelanjutan 

 

 

 

 

 

Sumber: Masriah dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan. 2011 

 

Pada skema pembangunan berkelanjutan diatas, titik temu pada ketiga 

pilar pembangunan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan tidak hanya 

dipahami sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan di bidang 

sosial dan lingkungan. Apabila ketiga pilar pembangunan terpenuhi, maka akan 

tercapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Apabila salah 

                                                           
30 Masriah, dan Mujahid, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang, Penerbit 

Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011), 147. 

social 

environment 

sustainable 

bearable 

viable 

equitable 

economic 



28 

 

satu pilar pembanguna tidak terpenuhi, maka akan muncul permasalahan-

permasalahan yang akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia31.  

Pembangunan yang hanya berfokus pada ekonomi dan sosial, tidak 

memperhatikan keberlangsungan lingkungan, maka pembangunan yang telah  

terlaksana tidak akan dapat bertahan lama. Bencana alam seperti tanah longsor, 

banjir, hingga perubahan cuaca dan iklim akan menghampiri dan menghancurkan 

semua yang telah dibangun. Begitu pula pembangunan yang hanya berfokus pada 

ekonomi dan lingkungan, tetapi tidak memperhatikan kondisi sosial, maka 

pembangunan yang dilaksanakan tidak seimbang dan tidak merata. Akibatnya 

masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak akan pernah terselesaikan. 

Adapun pembangunan yang hanya berfokus pada lingkungan dan sosial, dan tidak 

memperhatikan masalah ekonomi  tidak akan dapat berjalan. 

Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan telah tersusun dengan 

detail, tetapi seruan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak banyak 

membuahkan hasil. Masyarakat dunia yang belum bisa menangkap visi 

pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk mencegah kerusakan 

lingkungan tetapi justru sebagai penghambat untuk pemanfaatan sumber daya 

alam32. Selain itu, pembangunan ekonomi yang diimbangi dengan pembangunan 

lingkungan (disebut pembangunan hijau) masih belum menjadi prioritas di 

banyak negara di dunia, karena pembangunan hijau membutuhkan biaya yang 

jauh lebih besar. Misalnya pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan 

                                                           
31 Ibid, 148. 
32 Ibid, 150. 
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limbah yang ramah lingkungan dan mutakhir membutuhkan biaya perawatan yang 

lebih tinggi. 

Namun, secara demografis jumlah umat Islam dunia relatif cukup besar 

yaitu sekitar 2 milyar jiwa dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Umat Islam 

memiliki potensi yang besar dalam upaya penyelamatan lingkungan. Apabila 

umat Islam secara konsisten menerapkan ajaran dalam Al-Qur’an maka kerusakan 

lingkungan akan dapat diminimalisir.33 Jumlah umat Islam yang besar merupakan 

modal yang besar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, dengan syarat umat Islam harus memahami konsep-konsep dalam 

Islam yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan kelestarian 

lingkungan dan konsisten untuk menerapakan secara riil dalam kehiduppan 

sehari-hari. 

 

2.2.4 Produksi 

2.2.4.1 Teori dan Proses Produksi 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya 

pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto menggambarkan aktivitas 

perekonomian yang terjadi di wilayah tersebut. Aktivitas ekonomi ditandai 

dengan adanya produksi, baik produksi barang maupun produksi jasa. Produksi 

adalah suatu kegiatan kegiatan yang mengubah input menjadi output , yang mana 

kegiatan tersebut dalam ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi 

                                                           
33 Ibid, 191. 
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menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dari pemakaian sejumlah 

input dengan menggunakan teknologi tertentu.34 

Proses produksi yang tidak tepat dan tidak mempertimbangkan 

keseimbangan lingkungan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.  

Menurut Sumiarti dan Soeprihanto dalam bukunya menjelaskan bahwa 

produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu 

barang ataupun jasa, dimana dalam kegiatan membutuhkan faktor-faktor 

produksi.35 

Sedangkan menurut Partadireja produksi adalah segala kegiatan yang 

bertujuan untuk menambah nilai guna suatu barang, atau segala kegiatan untuk 

memuaskan orang lain.36 

Kegiatan produksi menggunakan input berupa modal, tenaga kerja, sumber 

daya alam, dan keahlian untuk bisa menghasilkan output berupa barang atau jasa. 

Kegiatan produksi digambar sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Alur Proses Produksi 

 

 

 

                                                           
34 Sugiarto, dkk, Ekonomi Mikro, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007) 202. 
35 Murti Sumiarti, Jhon Soeprihanto, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, Edisi II, (Yogyakarta: 

Liberety, 1987), 60. 
36 Ace Partadireja, Pengantar Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), 12.  
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Untuk dapat menghasilkan jumlah output dengan jumlah tertentu, 

produsen harus dapat menentukan kombinasi penggunaan input yang sesuai. 

Jangka waktu analisis terhadap pelaksanaan produksi dapat dibedakan menjadi 

jangka pendek dan jangka panjang. Produksi dikatakan berada dalam jangka 

pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya (fixed 

input). Dalam jangka pendek tersebut, produsen tidak dapat menambah jumlah 

faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang biasanya dianggap 

tetap yaitu mesin, peralatan produksi, dan bangunan yang digunakan.  

 

2.2.4.2 Faktor Produksi 

Kegiatan produksi selain menghasilkan output berupa barang atau jasa, 

juga menghasilkan atau menyisakan residu dari teknologi yang digunakan selama 

proses produksi. Residu yang dihasilkan selama kegiatan produksi dapat berupa 

zat cair maupun gas yang dapat merusak lingkungan. Secara umum kegiatan 

produksi akan meningkatkan emisi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. Rusak atau tidaknya lingkungan 

disebabkan oleh faktor produksi. Faktor produksi yang ramah lingkungan dapat 

meminimalisir kemungkinan terjadinya penurunan kualitas lingkungan bahkan 

kerusakan lingkungan. 

Faktor produksi sendiri terbagi menjadi dua jenis sumber daya, yaitu 

sumber daya manusia sebagai subjek produksi dan sumber daya alam sebagai 

objek produksi. Sumber daya manusia terdiri dari tenaga kerja (labor), pengusaha 

(enterpreneur) dan kemampuan (skill). Sedangkan sumber daya alam meliputi 
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tanah, air, dan bangunan. Dalam sebuah proses produksi kemampuan manajerial 

dibutuhkan sebagai langkah efisiensi produksi. Kemampuan manajerial sendiri 

adalah kemampuan individu dalam melihat dan mengombinasikan berbagai 

sumber daya untuk menghasilkan dengan cara baru atau cara yang lebih efisien.37 

 

2.2.5 Eksternalitas Lingkungan 

Terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia 

secara spesifik dalam ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas atau dampak 

eksternal. Secara umum, eksternalitas diartikan sebagai dampak positif atau 

negatif yang timbul dari tindakan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain.38 

Eksternalitas timbul karena beberapa kegiatan dari produsen atau konsumen 

memiliki pengaruh terhadap produsen atau konsumen lainnya. Eksteralitas dapat 

bersifat positif atau negatif. Eksternalitas positif terjadi apabila kegiatan yang 

dilakukan oleh individu atau sekelompok orang menghasilkan manfaat kepada 

individu atau kelompok lainnya.39 Sedangkan eksternalitas negatif terjadi apabila 

individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang memberikan dampak 

buruk bagi individu atau kelompok lainnya. 

Polusi yang dihasilkan dari kegiatan industri pabrik merupakan contoh 

eksternalitas negatif. Pada saat perusahaan membuang limbah hasil pengolahan 

pabriknya ke sungai sekitar perusahaan yang juga dekat dengan pemukiman 

penduduk, maka penduduk sekitar dan orang-orang yang tidak terlibat dalam 

                                                           
37 Irawan,  Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, Edisi Keenam, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2002), 440. 
38 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2004), 19. 
39 Amiruddin Idris, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2016), 106. 
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tersebarnya pulotan yang akan menanggung biaya eksternal dari limbah tersebut. 

Pendudukdan orang yang tidak terlibat tersebut menanggung biaya eksternalitas 

berupa berkurangnya ketersediaan air bersih dan masalah kesehatan. Selain dari 

kegiatan industri pabrik, polusi air juga berasal dari pestisida yang digunakan 

secara berlebih dan penggunaan pupuk yang mencemari air sungai. 

Pembangunan yang selama ini dilakukan dengan tujuan untuk 

kesejahteraan warga negara yang dicirikan dengan tingginya pertumbuhan 

ekonomi negara, pada kenyataannya tidak hanya memberikan dampak positif bagi 

perekonomian, tetapi juga membawa dampak negatif yang dikembalikan kepada 

lingkungan. Kegiatan produksi dan konsumsi yang selama ini dilakukan 

memberikan dampak eksternalitas negatif pada lingkungan. Selain polusi atau 

pencemaran di air, polusi udara juga memiliki tingkatan yang cukup 

mengkhawatirkan saat ini. Asap dan senyawa hasil emisi kegiatan industri, 

transportasi, hutan dan pertanian yang merupakan polusi udara yang 

menyebabkan efek rumah kaca (global warming). 
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Gambar 2.3 

Kurva Eksternalitas Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Akhmad Fauzi, 2006. 

 

Skema eksternalitas negatif diatas menunjukkan bahwa Margina Private 

Cost digambarkan dengan MPC, ekuilibrium diperoleh dari perpotongan antara 

kurva MSB dengan kurva MPC pada kuantitas QA dan harga PA. Perbedaan antara 

private cost dan social cost dari produk, jasa dan kegiatan disebut external ost, 

digambarkan dengan kurva Marginal External Cost (MEC). External cost secara 

langsung berhubungan dengan produksi barang dan jasa, akan tetapi tidak 

dibebankan langsung kepada produsen, melainkan dibebankan secara tidak 

langsung kepada konsumen atau masyarakat dalam bentuk eksternalitas 

lingkungan.40 

                                                           
40 Akhmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), 20. 
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Efisiensi ekonomi akan tercapai apabila Marginal Social Cost (MSC) 

sama besarnya dengan Marginal Social Benefit (MSB), namun dalam 

kenyataannya produsen tidak pernah memperhitungkan Marginal External Cost 

(MEC) dan Marginal External Benefit (MEB) pada saat menentukan harga dan 

jumlah barang yang dihasilkan. Apabila muncul eksternalitas negatif dalam suatu 

kegiatan produksi, maka Marginal Social Cost (MSC) akan menjadi lebih besar 

dari Marginal Private Cost (MPC).41 Artinya produsen melakukan produksi pada 

tingkat yang terlalu besar karena perhitungan biayanya menjadi terlalu murah 

dibanding dengan biaya yang harus dipikul masyarakat.   

 

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Dalam perekonomian aktivitas produksi dapat meningkatkan PDB, namun 

disatu sisi aktivitas produksi dapat meningkatkan biaya sosial. Dalam teori biaya 

dan teori produksi, biaya sosial yang harus dikeluarkan adalah seluruh aktivitas 

yang terlibat dalam aktivitas produksi. Asumsi yang mendasari penelitian ini 

teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi adalah teknologi yang tidak 

ramah lingkungan yang dapat mencemari lingkungan, selain dapat meningkatkan 

PDB negara. 

Berikut adalah kerangka berpikir yang disusun dalam penelitian ini 

berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan teori diatas. 

 

 

                                                           
41 Amiruddin Idris, Ekonomi Publik, (Yogyakarta: Deepublish Publishing, 2016), 27. 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari penelitian yang 

harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan 

yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna yang perlu 

disempurnakan melalui penelitian dengan data di lapangan.42 Berdasarkan teori 

dan kerangka pemikiran penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis yang 

dapat disusun adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi PDB perkapita dan Emisi Karbondioksida diduga terus

mengalami kenaikan dari tahun 2005-2014

b. PDB Perkapita diduga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan yang

diukur melalui emisi CO2.

42 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 85. 
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