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ABSTRAK  
 
Memburuknya kondisi lingkungan hidup dapat menjadi hambatan dalam menciptakan sebuah pembangunan 
ekonomi berkelanjutan sehingga diperlukan kepedulian semua pihak. Penelitian ini bertujuan  untuk  
mengidentifikasi sektor-sektor industri penyebab pencemaran terberat dan mengkonfirmasi teori ekonomi 
lingkungan yang berlaku di Sulawesi Selatan. Obyek dalam penelitian ini adalah kegiatan ekonomi Sulawesi 
Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa perkembangan pendapatan per kapita dan 
pencemaran lingkungan, Tabel I-O Sulawesi Selatan tahun 2010, dan Standar IPPS tentang data estimasi 
intensitas polusi dan koefisien biaya pembersihan polusi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis input-
output konvensional, analisis input-output lingkungan, dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sektor-sektor industri pengolahan kimia,  logam dasar, dan barang dari logam merupakan penyebab pencemaran 
terberat di Sulawesi Selatan pada tahun 2010, dan kasus ekonomi lingkungan di Sulawesi Selatan cenderung 
mendekati hipotesis Haven. Penelitian ini merupakan penelitian akademik dan baru sebatas menganalisis 
peranan kegiatan ekonomi di sektor industri pengolahan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
melakukan analisis peranan kegiatan seluruh sektor ekonomi terhadap pencemaran lingkungan.  

 
Kata kunci : sektor kunci, input-output lingkungan,  pencemaran, hypothesis haven, hypothesis porter  

 

 

ABSTRACT 

Deteriorating environmental conditions can be a hindrance in creating a sustainable economic development so 
that necessary concern of all parties. The study aims to identify industrial sectors causing the heaviest pollution 
and to confirm the environmental economic theories applicable to the condition in South Sulawesi . The study 
objects are the economic activities in South Sulawesi as summarised in the I-O table transactions . The data 
used are secondary data of the income per capita and of environmental pollution, table I-O of  South Sulawesi  
in 2010, and the IPPS  standard of pollution intensity estimate, and cost coefficient for pollution eradication. 
The tools used are conventional input-output,  environmental input-output, and trend analyses . The reveals  
that  the chemical and metal manufacturing industry sectors are the primary causesof severe  pollution  in South 
Sulawesi  in 2010  and  the environmental economic cases tend to comply with Haven Hypothesis . This 
research is an academic study limited only to investigate the role of economic activities in industrial 
manufacturing sector  so that further study can be foccused on the role of the whole activities  of the economic 
sector in the environmental pollution. 

Keywords:  key sector, environmental input-output, pollution, haven hypothesis, porter hypothesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Pembangunan sektor industri menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan 

negara-negara sedang berkembang (NSB). Hal ini terjadi karena sektor industri dianggap 

sebagai the leading sektor yang mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor yang lain, 

seperti sektor jasa dan pertanian.  (Arsyad, 2010).Ragnar Nurkse berpendapat bahwa 

lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akan memperlambat 

perkembangan perekonomian mereka.  Oleh karena itu jika perkembangan perekonomian 

mereka ingin digenjot maka lingkaran setan tersebut harus dipotong dengan melakukan 

investasi modal secara serentak dan besar-besaran pada industri-industri yang saling terkait 

dan dapat menciptakan pasar bagi produk-produk mereka (Razak, 2009). 

Perhatian terhadap upaya pembangunan industri baru populer setelah Perang Dunia II. 

Upaya tersebut dipelopori oleh Perroux, Myrdal, dan Hirschman. Teori Perroux yang dikenal 

dengan istilah pusat pertumbuhan (Growth Pole) merupakan teori yang menjadi dasar bagi 

strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak diterapkan  di berbagai negara 

dewasa ini. Kegiatan pembangunan nasional memiliki kecenderungan untuk berorientasi pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi hingga saat ini 

masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan industri dan pemanfaatan 

sumber daya alam yang terjadi secara terus menerus akan menimbulkan eksternalitas negatif 

bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menurut Suparmoko, 

dkk (2000), eksternalitas terjadi apabila seseorang melakukan suatu kegiatan yang 

menimbulkan dampak kepada orang lain, baik berupa manfaat maupun biaya eksternal yang 

tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau membayarnya. 

Saat ini, dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah berada pada kondisi 

yang merugikan dan mengganggu kehidupan manusia, seperti hujan asam, kekeringan, 

pemanasan global, dan perubahan iklim. Dampak yang paling terasa adalah terjadinya 

bencana banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Dengan demikian, peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata harus dibayar sangat mahal dengan semakin 

meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Memburuknya kondisi lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan dalam 

menciptakan sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu perlu ada 

kebijakan yang mengontrol eksternalitas negatif berupa pencemaran lingkungan dari kegiatan 

ekonomi tanpa harus mengorbankan kegiatan ekonomi tersebut terlalu banyak. Untuk itulah 
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diperlukan kepedulian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya 

terhadap kondisi lingkungan hidup dalam pembangunan. 

Rukmana (2012) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi merupakan salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam 

dan kerusakan lingkungan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pencemaran 

lingkungan, tersirat dalam pola hubungan yang kemudian dikenal sebagai Environmental 

Kuznets Curve (EKC). Konsep Kurva Kuznets digunakan oleh Grossman dan Krueger (1991) 

untuk menjelaskan pola hubungan antara pengukuran kualitas lingkungan dengan pendapatan 

per kapita. Penelitian mereka membuktikan bahwa bentuk hubungan antara tingkat kerusakan 

lingkungan dan pendapatan per kapita mengikuti pola bentuk U terbalik sebagaimana pola 

hubungan antara ketidakmerataan pendapatan dengan pendapatan per kapita dalam Kurva 

Kuznets. 

Terdapat dua hipotesis yang berhubungan dengan penerapan kebijakan lingkungan. 

Birdsall dan Wheeler (1993) mengemukakan hipotesis haven (The Pollution Haven 

Hypothesis). Sedangkan Porter (1995) mengemukakan Porter’s Hypothesis. Beberapa studi 

empiris yang berkaitan dengan penggunaan I-O Lingkungan sebagai peralatan analisis yang 

dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah: Guo, et al (2012), Matilla, et al (2011), Singgih, 

et al (2009), Cabrera, et al (2008), Hussein (2007), Herman (2007), Dilla, et al (2007), 

Handayani (2006), Kurniati (2005), Cox, et al (2001), Femia, et al (2001), dan Resosudarmo 

(2000).  

Melihat fenomena besarnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan 

tersebut maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai  Peranan Kegiatan 

Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sulawesi Selatan. 

 

BAHAN DAN METODE  

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan pada bulan Juni hingga Juli 2013 

dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

berdasarkan pertimbangan bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari sepuluh daerah 

yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pembahasan dalam 

penelitian ini dibatasi pada peranan kegiatan sektor industri pengolahan terhadap pencemaran 

lingkungan. Pencemaran lingkungan dalam penelitian ini dibatasi pada pencemaran udara dan 

air sungai, dengan menggunakan parameter NO2, SO2, TSP, BOD, dan TSS. Hipotesis yang 
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diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Penyumbang terbesar pencemaran lingkungan di 

Sulawesi Selatan adalah sektor-sektor industri pengolahan yang menjadi sektor kunci 

perekonomian, dan 2) Masalah lingkungan di Sulawesi Selatan cenderung mendekati 

Hypothesis Porter. 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk kebutuhan analisis, penelitian ini mempergunakan data sekunder berupa 

pendapatan per kapita dan Tabel I-O Sulawesi Selatan Tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), data industri kimia, agro, dan hasil hutan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Sulawesi Selatan, dan data-data lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup 

Daerah (BLHD) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Di samping itu, juga dikumpulkan data kerusakan lingkungan biofisik berupa: beban 

pencemaran udara dan air sungai yang dihasilkan dari aktivitas berbagai sektor ekonomi di 

Sulawesi Selatan. Jenis pencemar udara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sulfur 

Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), dan Total Suspended Particulates (TSP), 

sedangkan jenis pencemar air sungai yang digunakan adalah Biological Oxygen Demand 

(BOD), dan Total Suspended Solid (TSS). Sedangkan data pendukung dalam mengestimasi 

data polusi dan biaya pembersihan diperoleh dari hasil konversi standar Industrial Pollution 

Projection System (IPPS) World Bank.  

Metode Analisis Data 

Analisis Input-Output Konvensional 

Kerangka dasar analisis input-output adalah suatu bentuk analisis hubungan 

ketergantungan antar sektor ekonomi dalam suatu sistem perekonomian pada periode waktu 

tertentu (satu tahun), dan perekonomian dalam kondisi stabil. Keterkaitan antar sektor 

ekonomi dapat dilihat melalui indeks total keterkaitan ke depan dan ke belakang, sehingga 

dapat diperoleh sektor-sektor kunci perekonomian suatu wilayah.  

Analisis Input-Output Lingkungan 

Karena kemampuannya untuk menunjukkan keterkaitan berbagai sektor dalam suatu 

sistem perekonomian, maka analisis Tabel Input Output dikembangkan untuk pemanfaatan 

yang lebih khusus yaitu untuk menganalisis interaksi antara kegiatan ekonomi dan 

lingkungan dengan cara menginternalisasikan beban lingkungan sebagai kolom dan baris 

pengurang dari matriks koefisien input-output (Miller and Blair, 1985). Resosudarmo, dkk 

(2000) memodifikasi Tabel I-O Lingkungan untuk Indonesia yang dilakukan dengan 

meletakkan variabel polusi dan variabel biaya pembersihan polusi pada baris ke n+1 (di luar 
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sistem matriks aliran barang/jasa antar sektor), dimana n adalah banyaknya sektor. Disini 

polusi dan biaya pembersihan diperlakukan seperti nilai tambah (input primer), namun dalam 

pengertian nilai tambah negatif (eksternalitas negatif). Dari tabel input output lingkungan ini, 

dapat dilakukan beberapa perhitungan, yakni: 1) Efek Polusi dan Indeks Efek Polusi, 2) 

Pengganda Polusi dan Indeks Pengganda Polusi, 3) Efek Biaya Pembersihan dan Indeks Efek 

Biaya Pembersihan,  4) Pengganda Biaya Pembersihan dan Indeks Pengganda Biaya 

Pembersihan, dan 5) Indeks Efektivitas Pembersihan Polusi dan Indeks Efektivitas 

Pencegahan Polusi. 

Analisis Trend 

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang 

yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata 

(smooth). Untuk menjawab permasalahan tentang teori ekonomi lingkungan yang berlaku di 

Sulawesi Selatan, mula-mula dilakukan analisis trend terhadap kurva Environmental Kuznets 

Curve (EKC) yang terbentuk di Sulawesi Selatan. Kemudian pembahasannya dikaitkan 

dengan kemungkinan berlakunya hypothesis haven atau hypothesis porter. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil perhitungan indeks total keterkaitan ke depan dan indeks total keterkaitan ke 

belakang menunjukkan bahwa sektor-sektor industri pengolahan kayu (tidak termasuk 

furniture), pengolahan bahan galian bukan logam, dan sektor angkutan dan komunikasi 

memiliki indeks total keterkaitan ke depan dan ke belakang yang lebih besar dari satu. Hal ini 

berarti bahwa ketiga sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulu maupun 

hilirnya, sehingga peningkatan/penurunan output pada ketiga sektor tersebut akan 

berpengaruh besar terhadap peningkatan/penurunan output perekonomian Sulawesi Selatan. 

Oleh karena itu ketiga sektor tersebut dianggap sebagai sektor-sektor kunci perekonomian. 

Ringkasan hasil perhitungan analisis input-output lingkungan Sulawesi Selatan tahun 

2010 terlihat dalam Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, efek polusi tertinggi berkisar pada sektor-

sektor industri pengolahan kimia, karet, dan plastik, pengolahan logam dasar, dan pengolahan 

barang dari logam. Hal ini berarti bahwa ketiga sektor industri pengolahan tersebut 

merupakan penyumbang polusi terberat di Sulawesi Selatan tahun 2010. Berdasarkan hasil 

penghitungan indeks efek polusi, indeks pengganda polusi, indeks efek biaya pembersihan, 

dan indeks pengganda biaya pembersihan diketahui bahwa sektor industri pengolahan tekstil, 

pakaian jadi, dan kulit merupakan satu-satunya sektor industri pengolahan yang memiliki 
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keempat nilai indeks kurang dari satu. Hal ini berarti bahwa sektor ini aman bagi lingkungan 

udara dan air di Sulawesi Selatan tahun 2010. Berdasarkan penghitungan indeks efektivitas 

pembersihan polusi diperoleh nilai indeks lebih besar dari satu pada sektor industri 

pengolahan furniture. Hal ini berarti bahwa industri furniture merupakan sektor yang relatif 

mencemari lingkungan namun biaya pembersihan yang dibutuhkan relatif murah. 

Penghitungan indeks efektivitas pencegahan polusi menghasilkan nilai indeks pada industri 

pengolahan logam dasar dan pengolahan barang dari logam lebih besar dari satu. Hal ini 

berarti kedua sektor industri pengolahan ini menyebabkan pencemaran berat bagi lingkungan 

di Sulawesi Selatan dan biaya pembersihannya relatif mahal. 

Nilai pencemaran lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan diukur dari besarnya 

biaya pembersihan polusi adalah sebesar Rp  278,28 miliar atau setara  dengan 2,8 persen 

dari total output sektor industri pengolahan. Hasil ringkasan dari analisis trend dapat dilihat 

dalam Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, pencemaran lingkungan di Sulawesi Selatan 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita, namun dengan 

kecenderungan yang semakin berkurang.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sektor-sektor kunci perekonomian di 

Sulawesi Selatan tahun 2010 adalah industri pengolahan kayu (tidak termasuk furniture), 

industri pengolahan bahan galian bukan logam, dan sektor angkutan dan komunikasi. Dengan 

batasan penelitian pada sektor industri pengolahan, maka sektor industri pengolahan kayu 

(tidak termasuk furniture) dan industri pengolahan bahan galian bukan logam merupakan dua 

sektor industri pengolahan yang menjadi sektor kunci perekonomian Sulawesi Selatan tahun 

2010. Sebagai sektor kunci, kedua industri pengolahan ini memiliki pengaruh yang sangat 

kuat terhadap sektor-sektor yang lain. Dengan demikian kedua sektor ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan baik sektor hulu maupun sektor hilirnya.  Peningkatan maupun penurunan 

produksi dari kedua sektor ini akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan output dalam 

perekonomian Sulawesi Selatan. Selain menjadi sektor kunci, industri pengolahan kayu (tidak 

termasuk furniture) juga paling menonjol dan memberikan nilai output terbesar bagi PDRB 

Kabupaten/Kota pada tahun 2010 di Bulukumba (Rp 32,55 milyar), Jeneponto (Rp 17,35 

milyar), dan Luwuk Utara (Rp 154,44 miliar). Sedangkan sektor industri pengolahan bahan 

galian bukan logam memberikan nilai output terbesar pada kabupaten Pangkep dengan nilai 

produksi sebesar Rp 2,79 triliun pada tahun 2010. 
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Terlihat pula bahwa terdapat delapan sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang 

yang kuat. Sektor bangunan menduduki posisi terkuat sebagai sektor yang mampu 

meningkatkan pertumbuhan sektor hulunya. Diikuti oleh sektor industri pengolahan 

makanan, minuman, dan tembakau, sektor industri pengolahan kayu, sektor LGA, sektor 

industri pengolahan bahan galian bukan tambang, sektor angkutan dan komunikasi, sektor 

industri kertas, percetakan, dan penerbitan, serta sektor jasa-jasa lainnya. Sektor industri 

pengolahan daur ulang merupakan sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang yang paling 

lemah.  

Dilihat dari indeks total keterkaitan ke depan, terdapat tujuh sektor yang memiliki 

derajat kepekaan tinggi. Sektor industri kimia, karet, dan plastik memiliki indeks terkuat. 

Artinya sektor ini memiliki kemampuan yang paling besar dalam meningkatkan pertumbuhan 

sektor-sektor industri hilirnya. Diikuti oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, 

sektor industri pengolahan kayu, dan sektor industri pengolahan galian bukan tambang. 

Sektor industri pengolahan daur ulang tetap memiliki indeks total keterkaitan ke depan yang 

paling lemah. 

Hasil penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian Handayani, 2006 yang 

menemukan bahwa sektor manufaktur merupakan sektor unggulan di Indonesia. Berdasarkan 

hasil analisis input-output lingkungan sebagaimana terangkum dalam Tabel 1, diketahui 

bahwa penyumbang polusi terberat bagi lingkungan hidup Sulawesi Selatan tahun 2010 

adalah industri pengolahan kimia, karet, dan plastik, industri pengolahan logam dasar, dan 

industri pengolahan barang dari logam.  

Industri pengolahan kimia, karet, dan plastik merupakan penghasil efek polusi air 

BOD terbesar, yaitu sebesar 0,18. Artinya pada setiap satu juta rupiah kenaikan permintaan 

akhir di sektor industri kimia, karet, dan plastik akan menyebabkan terjadinya kenaikan 

beban pencemaran air BOD sebesar 0,18 kilogram. Sektor industri kimia, karet, dan plastik 

hampir ada di seluruh kab/kota di Sulawesi Selatan. Di kabupaten Tana Toraja, industri 

pembuatan minyak atsiri/nilam menjadi penyumbang PDRB terbesar, yakni Rp 441,8 miliar 

dengan tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi, yakni Rp 24,5 miliar/orang. Di kabupaten 

Bone, industri pembuatan alkohol/spiritus memiliki nilai investasi terbesar, yaitu Rp 14,6 

miliar dengan tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi, yakni sebesar Rp 186,7 juta/orang. 

Di kabupaten Luwu, industri pembuatan minyak nilam juga memiliki produktivitas tenaga 

kerja tertinggi, yakni sebesar Rp 400 juta/org.  
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Industri pengolahan logam dasar dan barang dari logam seperti industri-industri 

pembuatan kaleng kemasan dan drum, barang aluminium, mesin/peralatan pertanian dan 

kehutanan, dan industri alat-alat pencetak merupakan industri-industri penghasil polusi udara 

terberat. Industri pengolahan logam dasar menghasilkan efek polusi udara NO2  dan TSP 

tertinggi: sebesar 1,22 dan 1,16. Hal ini mengandung arti bahwa pada setiap kenaikan 

permintaan akhir di sektor industri pengolahan logam dasar sebesar satu juta rupiah akan 

menyebabkan terjadinya peningkatan beban polusi udara NO2 seberat 1,22 kilogram dan 

beban polusi udara TSP seberat 1,16 kilogram. Industri pengolahan barang dari logam  

merupakan penghasil efek polusi udara SO2  dan efek polusi air TSS tertinggi: yakni sebesar 

1,32 dan 5,52. Hal ini mengandung pengertian bahwa pada setiap kenaikan permintaan akhir 

di sektor industri pengolahan barang dari logam sebesar satu juta rupiah akan menyebabkan 

terjadinya peningkatan beban polusi udara NO2 seberat 1,32 kilogram dan beban polusi udara 

TSP seberat 5,52 kilogram.  

Dampak polusi  udara menurut Achmadi (1998) dapat menyebabkan efek iritasi 

saluran pernafasan, melemahkan sistem pertahanan paru-paru, dan berpotensi mengganggu 

sistem kardiovaskuler/peredaran darah. Sedangkan menurut penelitian Schloz, et al (1992) 

polusi udara dapat mengurangi produktivitas tanah (kontaminasi logam berat & kenaikan 

tingkat keasaman tanah), menyebabkan korosi logam, dan kerusakan cat, batu-batuan 

(marmer & beton). Industri yang aman bagi lingkungan udara dan air di Sulawesi Selatan 

adalah industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Kurniati (2005) karena kasus industri tekstil di Sulawesi Selatan rata-rata masih 

menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan tenun Gedogan, sehingga tidak 

menghasilkan limbah pencemar yang berbahaya bagi lingkungan.  

Dengan menggunakan data output sektor industri pengolahan dan koefisien biaya 

pembersihan polusi, dapat diperoleh perkiraan besarnya biaya untuk membersihkan polusi 

udara dan air yang terjadi akibat adanya kegiatan di sektor industri pengolahan di Sulawesi 

Selatan. Besarnya biaya yang dibutuhkan bagi perekonomian untuk membersihkan polusi 

diperoleh dengan mengalikan setiap nilai output yang dihasilkan masing-masing sektor 

industri pengolahan dengan koefisien biaya pembersihan polusinya. Nilai total secara 

keseluruhan merupakan nilai ekonomi dari besarnya polusi yang dihasilkan oleh seluruh 

sektor industri pengolahan. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai pencemaran 

lingkungan yang terjadi di Sulawesi Selatan diukur dari besarnya biaya pembersihan polusi 

adalah sebesar Rp  278,28 miliar atau setara  dengan 2,8 persen dari total output sektor 
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industri pengolahan. Dilihat dari golongan pencemarannya, polusi udara NO2 merupakan 

sumber pencemaran yang paling besar membutuhkan biaya pembersihan, yakni sebesar Rp 

209,99 miliar dan polusi air BOD merupakan polusi yang paling sedikit memerlukan biaya 

pembersihan, yakni sebesar Rp 3,88 miliar. Sektor industri kimia, karet, dan plastik 

merupakan sektor yang paling besar memerlukan biaya pembersihan, yakni sebesar Rp 36,85 

miliar. Sedangkan sektor industri kayu (tidak termasuk furniture) paling sedikit 

membutuhkan biaya pembersihan, yakni sebesar Rp 426,49 juta. 

Hasil penelitian ini hampir senada dengan hasil penelitian Hussein (2007) yang 

menemukan bahwa proporsi nilai pencemaran lingkungan di tujuh negara Afrika, yakni 

Argeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Syria, Tunisia, dan Iran berkisar antara 2,1 - 7,4 persen 

dari GDP.  

Jumlah regulasi di bidang lingkungan hidup setiap tahunnya mengalami penambahan. 

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang semakin ketat digunakan untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dikeluarkannya kebijakan yang mengatur tentang 

kualitas lingkungan hidup ini mewajibkan dunia usaha untuk menaati aturan-aturan yang 

telah ditetapkan agar kegiatan usaha yang dilakukannya tidak berdampak pada perusakan 

kualitas lingkungan. Data perkembangan jumlah industri besar dan sedang di Sulawesi 

Selatan pada tahun 2007-2010 memperlihatkan bahwa jumlah industri besar dan sedang di 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan dan pertumbuhannya negatif, sehingga berdampak 

pada penurunan nilai tambah. Melihat kenyataan ini, maka kasus di Sulawesi Selatan lebih 

mendekati hipotesis Haven, dimana keberadaan regulasi dianggap sebagai faktor penghambat 

bagi kemajuan industri kecil karena perusahaan akan dikenakan beban biaya tambahan untuk 

pengendalian pencemaran. 

Pola hubungan antara data pendapatan per kapita dan pencemaran lingkungan di 

Sulawesi Selatan tahun 2002-2010 membentuk kurva yang menaik dari kiri bawah ke kanan 

atas, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Artinya terdapat kecenderungan terjadinya 

peningkatan polusi seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Berdasarkan hasil 

analisis trend dengan membagi waktu analisis ke dalam tiga periode waktu, diketahui bahwa 

perkembangan dari tahun 2002 hingga tahun 2004, terjadi perubahan jumlah emisi sebesar 

1.533,30 ton dan peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp 1,468 juta, sehingga 

diperoleh slope sebesar 1.044,48 ton/juta rupiah. Perkembangan dari tahun 2005 hingga tahun 

2007, terjadi perubahan jumlah emisi sebesar 2.045,04 ton dan peningkatan pendapatan per 

kapita sebesar Rp 2,015 juta, sehingga diperoleh slope sebesar 1.014,1 ton/juta rupiah. 
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Perkembangan dari tahun 2008 hingga tahun 2010, terjadi perubahan jumlah emisi sebesar 

2.667,25 ton dan peningkatan pendapatan per kapita sebesar Rp 3,85 juta, sehingga diperoleh 

slope sebesar 692,79 ton/juta rupiah. 

Melihat perkembangan dari tiga periode waktu di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pencemaran lingkungan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan pendapatan per kapita, namun dengan slope/kecenderungan yang semakin 

berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa  telah terjadi perubahan pengelolaan lingkungan 

hidup di Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik. Hal ini didukung oleh peran BLHD 

Provinsi Sulawesi Selatan yang sejak tahun 2009 memberikan bimbingan dan pantauan 

secara intensif terhadap sejumlah perusahaan di Sulawesi Selatan melalui Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor industri pengolahan kimia, logam 

dasar, dan barang dari logam merupakan penyumbang pencemaran lingkungan terberat di 

Sulawesi Selatan tahun 2010, dan masalah lingkungan hidup yang terjadi di Sulawesi Selatan 

lebih cenderung mendekati hipotesis Haven. Keterbatasan penelitian ini adalah baru sekedar 

menganalisis peranan dari kegiatan di sektor industri pengolahan saja sehingga belum dapat 

menunjukkan peranan secara menyeluruh dari kegiatan ekonomi terhadap pencemaran 

lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian akademik, bukan penelitian yang bertujuan 

untuk kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 1) industri pengolahan furniture perlu memperoleh prioritas 

pembersihan karena sektor ini merupakan sektor yang relatif mencemari lingkungan namun 

biaya pembersihan yang dibutuhkannya relatif murah, 2) industri-industri pengolahan kimia, 

pengolahan logam dasar, dan pengolahan barang dari logam perlu dikendalikan produksinya 

karena sektor industri ini merupakan sektor industri yang menyebabkan pencemaran berat 

bagi lingkungan di Sulawesi Selatan dan biaya pembersihannya relatif mahal, 3) perlu 

dilakukan pendataan secara intensif terhadap beban polusi/emisi yang dihasilkan oleh seluruh 

sektor kegiatan ekonomi, dan 4) penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis 

peranan seluruh sektor kegiatan ekonomi terhadap pencemaran lingkungan. 
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Tabel 1.   Hasil Perhitungan Data Input-Output Lingkungan Sulawesi Selatan tahun 2010 

Alat 
Analisis 

Para 
meter 

Sektor-Sektor Industri Pengolahan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P
iE  
 

SO2 0,0799 0,0489 0,0526 0,0851 0,4115 0,2612 0,3171 1,3207* 0,0402 
NO2 0,0537 0,0344 0,0990 0,0568 0,2683 0,2104 1,2240* 0,2222 0,0250 
TSP 0,0560 0,0230 0,1222 0,1322 0,1282 0,0856 1,1559* 0,1819 0,0110 
BOD 0,0479 0,0069 0,0037 0,0007 0,1815* 0,0212 0,0030 0,0705 0,0005 
TSS 0,0518 0,0194 0,0732 0,0042 0,6444 0,1612 0,1376 5,5246* 0,1171 

P
iIE  

 

SO2 0,27 0,17 0,18 0,29 1,41 0,90 1,09 4,54* 0,14 
NO2 0,22 0,14 0,41 0,23 1,10 0,86 5,02* 0,91 0,10 
TSP 0,27 0,11 0,58 0,63 0,61 0,41 5,49* 0,86 0,05 
BOD 1,28 0,19 0,10 0,18 4,86* 0,57 0,08 1,89 0,01 
TSS 0,07 0,03 0,10 0,01 0,86 0,22 0,18 7,38* 0,16 

P
iIM  

 

SO2 0,93 0,93 1,73* 0,90 1,07 0,85 0,95 0,80 0,85 
NO2 0,98 0,94 1,44* 0,92 1,22 0,90 0,86 0,84 0,88 
TSP 0,89 0,94 1,18 0,80 1,59* 1,07 0,79 0,78 0,97 
BOD 0,55 0,56 0,77 2,50* 0,54 0,52 1,76 0,50 1,30 
TSS 0,29 0,36 1,50 4,90* 0,27 0,27 0,97 0,23 0,23 

C
jIE  

 

SO2 0,18 0,23 0,22 1,06 1,21 0,58 3,89* 0,95 0,69 
NO2 0,11 0,10 0,18 0,01 0,22 0,14 8,05* 0,08 0,10 
TSP 0,23 0,62 0,02 0,05 4,35* 2,09 0,11 0,82 0,02 
BOD 0,89 0,65 0,02 0,04 4,35* 2,09 0,11 0,82 0,02 
TSS 0,05 0,10 0,62 0,01 0,78 0,58 0,09 2,53 4,23* 

C
jIM  

 

SO2 0,62 0,59 4,45* 0,52 0,74 0,56 0,52 0,51 0,50 
NO2 0,15 0,13 7,15* 0,21 0,57 0,23 0,12 0,33 0,12 
TSP 0,83 0,74 2,29* 0,74 1,34 0,92 0,73 0,70 0,71 
BOD 0,21 0,21 0,74 5,02* 0,23 0,19 1,86 0,20 0,35 
TSS 0,07 0,07 4,41* 4,10 0,06 0,04 0,18 0,04 0,04 

iM
  
 

SO2 1,51 1,58 0,39 1,74 1,44 1,50 1,82 1,57 1,71* 
NO2 6,52 7,52 0,20 4,33 2,16 3,95 7,48 2,52 7,59* 
TSP 1,08 1,27 0,52 1,08 1,18 1,16 1,08 1,11 1,36* 
BOD 2,56 2,74 1,04 0,50 2,37 2,72 0,95 2,48 3,71* 
TSS 3,84 5,06 0,34 1,19 4,84 6,37 5,46 6,45 6,62* 



iE  
 

SO2 0,05 0,04 0,04 0,31 1,71 0,52 4,24* 4,34 0,10 
NO2 0,02 0,01 0,07 0,00 0,24 0,12 40,40* 0,08 0,01 
TSP 0,06 0,07 0,14 0,24 0,32 0,12 27,60* 1,25 0,01 
BOD 1,15 0,12 0,00 0,00 21,13* 1,19 0,01 1,55 0,00 
TSS 0,00 0,00 0,06 0,00 0,67 0,13 0,02 18,67* 0,66 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
 
Gambar 1. Perkembangan Margin Polusi terhadap Perkapita Sulawesi Selatan 2002-2010 
  

 

          Sumber: Data Diolah, 2013 
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