
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian degradasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis hubungan antara degradasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi 

dilakukan dengan menggunakan variabel jejak ekologis per kapita, pendapatan 

per kapita, penggunaan energi, rasio keterbukaan perdagangan, dan kepadatan 

penduduk. Dari model yang dibangun dalam penelitian ini, hipotesis 

Environmental Kuznets Curve (EKC) tidak terbukti di Indonesia. Jejak 

ekologis per kapita cenderung mengalami peningkatan seiiring dengan 

meningkatnya pendapatan per kapita. Hal ini seharusnya menjadi perhatian 

khusus bagi pemerintah Indonesia terkait daya dukung lingkungan untuk 

mencegah terjadinya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi di masa 

mendatang.  

2. Variabel pendapatan per kapita, penggunaan energi dan rasio keterbukaan 

perdagangan menjadi variabel yang signifikan terhadap model baik dalam 

hubungan jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga variabel ini 

berpengaruh positif terhadap jejak ekologis per kapita. Sementara itu, variabel 

pendapatan per kapita kuadrat dan kepadatan penduduk merupakan variabel 

yang tidak signifikan di dalam model.  

3. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi mindset pembangunan yang tidak 

bisa ditawar lagi, dan harus diimplementasikan secara konsisten. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, integrasi pembangunan berkelanjutan dalam 

kebijakan, rencana, dan program pembangunan dilakukan melalui instrumen 

KLHS. Selain itu, program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus direncanakan terarah melalui RPPLH. Dalam hal penggunaan energi 

fosil yang masih tinggi, harus dialihkan pada energi baru terbarukan. Oleh 

sebab itu, pemerintah harus serius membuat kebijakan yang mendorong upaya 
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pengurangan energi fosil, alih teknologi, dan diversifikasi energi. Dalam hal 

keterbukaan perdagangan, Indonesia mesti mendorong terciptanya keadilan 

ekonomi dan lingkungan dalam percaturan internasional, antara negara maju 

dan negara berkembang, melalui berbagai inisiatif/isu pembangunan 

berkelanjutan. Selanjutnya, terkait dengan kependudukan, pemerintah harus 

mampu memanfaatkan bonus demografi sebagai peluang pembangunan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan fokus terhadap pemerataan pembangunan antar 

wilayah dari semua aspek ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan, yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, 

dan daya saing daerah. 

 

5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian pembuktian hipotesis Environmental Kuznets Curve (EKC) di 

Indonesia dapat dikatakan masih belum banyak, untuk itu diperlukan 

penelitian pembuktian hipotesis EKC lainnya dengan menggunakan komposisi 

model yang baru. 

2. Studi yang dilakukan masih dalam skala nasional, sehingga diperlukan studi 

dalam lingkup yang lebih kecil seperti skala provinsi, agar dapat menjadi 

acuan kebijakan yang lebih spesifik. 

3. Untuk mendukung penelitian dalam lingkup yang lebih spesifik seperti 

disebutkan di atas, maka ketersediaan data dan informasi menjadi sesuatu 

yang sangat penting mengingat saat ini hal tersebut masih terbatas. Oleh sebab 

itu, pengembangan data dan informasi di daerah perlu ditingkatkan. Adanya 

data dan informasi yang lengkap tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai 

acuan dalam perumusan kebijakan daerah. 


