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Sekapur Sirih 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya sehingga kumpulan “Karya Tulis Ilmiah Subdirektorat 
Statistik Lingkungan Hidup: Hasil Susenas Modul Hansos 2017” dapat 
diselesaikan dengan baik. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini merupakan hasil 
kajian analisis terkait perilaku ketidakpedulian rumah tangga dan individu 
terhadap aspek lingkungan. 

Kumpulan KTI ini menyajikan 4 (empat) karya tulis ilmiah yaitu (a) Indeks 
Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Multidimensi Dengan 
Metode Alkire-Foster; (b) Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Terhadap 
Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah; (c) Karakteristik Rumah Tangga  
yang Mempengaruhi IPKLH, serta; (d) Analisis Perilaku Ketidakpedulian 
Lingkungan Hidup Antara Wilayah Barat Dan Timur Indonesia. Buku ini juga 
menyajikan rekomendasi terkait perilaku ketidakpedulian individu atau rumah 
tangga terhadap lingkungan hidup.  

Karya tulis tersebut telah dipresentasikan pada 27 Maret 2018 oleh 
Winda Sartika Purba, Pramudya Ajeng Safitri, Riska Andianti dan Mochamad 
Zulkifli. Adapun tim penilai berasal dari Kedeputian Statistik Sosial yaitu Andhie 
Surya Mustari, Sri Wahyuni, dan Nur Budi Handayani. Paparan KTI ini 
dimoderatori  oleh Hasan As’ari dan didampingi oleh Artha Satwika dari Bagian 
Jabatan Fungsional. Paparan hasil KTI Subdirektorat Lingkungan Hidup dihadiri 
oleh seluruh staf dari subdit LH beserta perwakilan pejabat fungsional dari 
subdirektorat lain di direktorat hansos 

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian kumpulan KTI ini masih jauh dari 
sempurna, karenanya saran maupun kritik yang membangun sangat kami 
harapkan untuk perbaikan analisis di masa yang akan datang. Apresiasi dan 
terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan KTI ini, terutama Kepala Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 
yang telah memberikan dorongan dan motivasi terselesaikannya kumpulan 
karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini juga menjadi langkah awal untuk 
pembuatan karya tulis berikutnya dalam rangka membangun kapasitas para 
fungsional statistisi di BPS khususnya di lingkungan Subdirektorat Statistik 
Lingkungan Hidup. Akhir kata, penyusun berharap semoga kumpulan KTI ini 
dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. 

Jakarta, Mei 2018 

Tim penyusun 
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INDEKS PERILAKU KETIDAKPEDULIAN LINGKUNGAN HIDUP MULTIDIMENSI 

DENGAN METODE ALKIRE-FOSTER 

(Analisis Data Susenas Modul Hansos 2017) 

 
Winda Sartika Purba 

Statistisi Pertama Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, BPS 
email: windapurba@bps.go.id 

 
Abstrak. Perilaku masyarakat dan pilihan-pilihan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, 
mulai dari apa yang dimakan sampai bagaimana ke tempat bekerja atau bagaimana mencuci 
pakaian, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persediaan sumber daya alam dan kualitas 
lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kepedulian penduduk terhadap lingkungan hidup perlu 
dicermati agar kebijakan pemerintah bisa terfokus pada perilaku-perilaku yang tidak 
mencerminkan kepedulian lingkungan hidup. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup 
Multidimensi (IPKLHM) adalah cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat kondisi 
perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi rumah tangga tahun 2017 dengan 
menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Hansos 2017 (Susenas MH 2017) 
menggunakan metode Alkire Foster. Hasil penelitian ini menunjukkan 40,54 persen rumah tangga 
berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi dengan rata-rata ketidakpedulian 40,33 
persen indikator (tidak peduli 6-7 indikator dari 17 indikator). Berdasarkan wilayah, Provinsi 
Kepulauan Riau memiliki nilai IPKLHM tertinggi dan Provinsi NTT memiliki nilai IPKLHM terendah, 
namun jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap pembentukan IPKLHM Indonesia, Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memberikan kontribusi mencapai 46,83 persen. 
Menurut dimensi penyusun IPKLHM Indonesia, dimensi pengelolaan sampah memberikan 
kontribusi terbesar mencapai 33,97 persen dan berdasarkan indikator penyusunnya, perilaku 
tidak menggunakan kembali air bekas, tidak mengurangi penggunaan kendaraan, tidak melakukan 
pemilahan sampah, tidak menggunakan angkutan umum atau kendaraan tidak bermotor, dan 
tidak membawa tas belanja sendiri memberikan kontribusi sebesar 58,32 persen. 

Kata kunci: Indeks, Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Multidimensi, Alkire-Foster, 
Susenas Modul Hansos 2017 

Latar Belakang 

Manusia menuntut melampaui apa yang bisa dihasilkan sumber daya alam, sekarang ini 

dalam waktu kurang dari sembilan bulan, kita menghabiskan sumber daya alam yang 

dihasilkan untuk satu tahun dan tingkat konsumsi kita terus meningkat (UNEP, 2017). 

Kondisi ini harus berubah, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada 

pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan 

hidup. 

 

World Commission on Environment and Development tahun 1987, menyatakan bahwa 

pembangunan yang dilakukan haruslah pembangunan yang berusaha untuk memenuhi 

kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga unsur-unsur pembangunan ekonomi, sosial 

mailto:windapurba@bps.go.id
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dan perlindungan lingkungan hidup harus saling terkait karena bukan hanya untuk 

kepentingan masyarakat saat ini namun untuk generasi yang akan datang. 

 

Sumber daya alam yang kita gunakan saat ini seharusnya dapat dinikmati oleh generasi 

yang akan datang, walaupun saat ini kondisinya sudah tidak baik seperti air bersih yang 

sulit diperoleh, laut yang banyak sampah plastik, tanah yang dipenuhi sampah, udara 

yang berpolusi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terus 

berkurang, dan banyak kondisi lingkungan hidup lain yang sudah tidak baik lagi. Sehingga 

keadaan ini menyebabkan perubahan iklim yang berujung pada terganggunya kesehatan 

dan mendatangkan bencana alam yang pada akhirnya merugikan manusia sendiri. 

 

Kondisi ini akan terus memburuk dan semakin memburuk untuk generasi setelah kita, 

oleh karena itu perlu perubahan baik berupa kebijakan atau kesadaran. Pemerintah 

telah membuat peraturan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti: Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

hidup; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 tentang 

Kepedulian Masyarakat terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau; Instruksi Presiden RI 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; Peraturan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian 

Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Air Tanah. Peraturan-

peraturan ini lebih ditujukan kepada aparatur pemerintah, perkantoran, atau industri 

dan badan yang menanggulangi pencemaran atau pencegahan pencemaran lingkungan 

hidup. 

 

Pemerintah telah melakukan perannya, namun akan sangat efektif jika masyarakat juga 

menyadari bahwa perilaku masyarakat dan pilihan-pilihan yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari, mulai dari apa yang dimakan sampai bagaimana ke tempat 

bekerja atau bagaimana mencuci pakaian, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

persediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Maka dari itu kepedulian 

penduduk terhadap lingkungan hidup perlu dicermati agar mampu memberi gambaran 

yang jelas tentang bagaimana perilaku masyarakat di Indonesia terhadap lingkungan 

hidup saat ini. Setelah itu, kebijakan pemerintah bisa terfokus pada perilaku-perilaku 

yang tidak mencerminkan kepedulian lingkungan hidup dengan menggunakan data hasil 

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial 2017 (Susenas MH 2017). 
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Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan 

hidup multidimensi 

2. Mengetahui persentase rata-rata jumlah ketidakpedulian yang dilakukan 

rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

3. Mengetahui Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Multidimensi 

(IPKLHM) 

4. Mengetahui kontribusi masing-masing provinsi terhadap pembentukan 

IPKLHM Indonesia 

5. Mengetahui kontribusi masing-masing indikator terhadap pembentukan 

IPKLHM Indonesia 

 

Kajian Literatur 

Penelitian perilaku peduli lingkungan hidup rumah tangga telah banyak dilakukan. 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) tahun 2009, menggunakan 

12 target perilaku peduli lingkungan hidup yang ingin dicapai dalam 5 kelompok perilaku 

peduli lingkungan hidup antara lain terkait energi, sampah, air, transportasi pribadi, dan 

produk eco. Hasil yang yang ditampilkan antara lain: kepercayaan dan sikap terkait 

lingkungan hidup dan pengetahuan terkait lingkungan hidup; hemat energi di rumah; 

peralatan hemat energi dan bola lampu; menghemat penggunaan air; perilaku dalam 

membeli; mendaur ulang, membuat kompos, dan menggunakan kembali barang bekas; 

makanan dan sampah makanan; dan sikap dan perilaku berpergian. 

 

Environmnetal Behaviour Index Survey oleh King County memiliki tujuan mengumpulkan 

informasi pada tingkat mengadopsi beberapa perilaku kunci terkait lingkungan hidup 

yang disebarluaskan oleh King County dan Department of Natural Resources and Parks 

(DNRP). Hasil survei ini untuk membantu membuat alokasi sumber daya, untuk program 

komunikasi dan perencanaan kedepan, dan mengevaluasi dampak dari program yang 

telah ada. Respon penduduk atas pertanyaan diatas akan diklasifikasikan dalam 5 

kategori yaitu: Bright Green (penduduk yang secara konsisten terlibat dalam perilaku 

yang diinginkan); Light Green (penduduk yang kadang melakukan perilaku yang 

diinginkan, tetapi terkadang tidak), Yellow (penduduk yang tidak melakukan perilaku 

yang diinginkan, tetapi menyadari perilaku tersebut), Brown (penduduk yang tidak 

melakukan perilaku yang diinginkan dan tidak menyadari perilaku tersebut), Gray 

(penduduk yang cukup tidak mengenal perilaku tersebut atau orang-orang didalam 

rumah tangganya tidak dapat memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang 

diberikan). 

 

Greening Household Behaviour (Overview dari Survei tahun 2011) merupakan survei di 

negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu 
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Australia, Kanada, Chili, Perancis, Israel, Jepang, Korea, Belanda, Spanyol, Swedia, dan 

Swiss yang tujuannya untuk membantu pemerintah lebih memahami perilaku rumah 

tangga terhadap lingkungan hidup di lima area kunci yaitu: Penggunaan energi; 

Penggunaan air; Pilihan transportasi; Konsumsi makanan; dan Timbunan sampah 

beserta daur ulang. Responden dalam survei ini dibagi kedalam 3 kategori yaitu 

termotivasi lingkungan, skeptis lingkungan, dan optimis teknologi, selengkapnya kriteria 

ini adalah:  

1. Termotivasi lingkungan hidup berarti mereka percaya bahwa masalah 

lingkungan hidup adalah nyata dan mengungkapkan kesediaan untuk 

melakukan kompromi dalam gaya hidup mereka untuk menyelesaikannya. 

Anggota kelas ini juga menyatakan paling sedikit membutuhkan tindakan 

timbal-balik dari orang lain untuk mengatasi masalah lingkungan hidup) 

2. Skeptis lingkungan hidup berarti mereka percaya bahwa isu lingkungan hidup 

dibesar-besarkan dan tidak ingin membayar untuk kebijakan lingkungan hidup 

pemerintah. Tapi, di sisi lain, mereka melaporkan kesediaan umum untuk 

berkompromi demi kepentingan lingkungan hidup, meskipun tidak pada tingkat 

yang sama seperti dua kelas substantif lainnya) 

3. Optimis teknologi berarti mereka berbagi keyakinan dengan klaster termotivasi 

lingkungan hidup bahwa masalah lingkungan hidup adalah nyata dan 

tampaknya bersedia untuk mengkompromikan gaya hidup untuk 

menyelesaikannya. Perbedaan utama antara dua kelompok adalah bahwa 

kelompok pertama mengungkapkan keyakinan lebih besar dalam potensi 

kemajuan teknologi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup). 

Pengkategorian responden berdasarkan pertanyaan di bawah ini dengan 

menjawab apakah responden sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat 

setuju atau tidak punya pendapat kemudian melihat bagaimana perilaku 

mereka terhadap lingkungan hidup. 

 

Beberapa penelitian terkait kepedulian lingkungan hidup seperti beberapa contoh di 

atas biasanya digambarkan perindikator atau terlebih dahulu mengidentifikasikan 

responden kedalam beberapa kategori kemudian dilihat perilakunya apakah peduli 

lingkungan hidup atau tidak. Sseseorang merasa dirinya peduli lingkungan hidup 

kemudian dilihat apakah perilaku sehari-hari yang dilakukan peduli terhadap lingkungan 

hidup atau tidak. Oleh sebab itu pada penelitian ini akan menggunakan suatu metode 

yang dapat mengukur perilaku seseorang terhadap lingkungan hidup dan kemudian 

memberikan penilaian berdasarkan perilaku yang benar-benar dilakukan, pada 

penelitian ini digunakan metode Alkire-Foster (AF) untuk mengukurnya. 

 

Metode AF adalah salah satu metode penghitungan kemiskinan multidimensi atau 

dikenal dengan Multidimensional Poverty Index (MPI) terbaru yang digunakan oleh 
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United Nations Development Programme (UNDP). Metode ini merupakan suatu metode 

pengukuran kemiskinan secara multidimensi yang dibuat oleh Sabina Alkire dan James 

Foster. Metode ini melibatkan penghitungan berbagai jenis kehilangan/kekurangan 

(deprivasi) yang dialami seseorang secara bersamaan. Penghitungan Alkire-Foster 

menurut Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) didapat dari 3 

perhitungan yaitu: 

1. Adjusted headcount ratio (M0), yang dikenal dengan MPI. Pengitungan ini 

mencerminkan kejadian kemiskinan (persentase populasi miskin multidimensi) 

dan intensitas kemiskinan (rata-rata persentase indikator yang terdeprivasi di 

individu atau rumah tangga yang miskin multidimensi). M0 dihitung dengan 

mengalikan kejadian kemiskinan (H) dengan intensitas kemiskinan (A). M0 

dapat dihitung menggunakan data ordinal, sehingga metode AF merupakan 

metode yang paling sering digunakan. 

2. Adjusted poverty gap (M1). M1 mencerminkan insiden, intensitas dan 

kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan merupakan jarak rata-rata (G) 

antara orang yang terperangkap kemiskinan dan garis kemiskinan.  

3. Adjusted squared poverty gap (M2). Pengukuran M2 mencerminkan insiden, 

intensitas, dan kedalaman kemiskinan, dan juga ketimpangan antar rumah 

tangga miskin.  

 

M0 dalam hal ini MPI adalah indeks yang disusun untuk mengukur kemiskinan akut. 

Kemiskinan akut mengacu pada dua karakteristik utama. Pertama seseorang yang 

berada dibawah kondisi yang diharapkan (misalnya standar pendidikan yang harus 

dicapai, namun tidak mencapai kondisi yang sesuai standar atau memiliki sumber air 

minum yang tidak layak). Kedua mengacu pada seseorang yang hidup di bawah kondisi 

yang diharapkan namun tidak mencapai standar di beberapa aspek secara bersama-

sama dalam waktu yang sama (terdeprivasi di banyak aspek). Menurut Alkire dan Seth 

tahun 2009, metode Alkire-Foster memiliki keunggulan yaitu:  

1. Dapat dan cocok diterapkan pada data dengan skala pengukuran ordinal atau 

data kategorik. 

2. Memperlakukan setiap dimensi secara independen terhadap dimensi lain.  

3. Fleksibel untuk menerapkan pembobot yang seimbang atau berbeda pada 

dimensi yang berbeda, tergantung pada kepentingan relatifnya.  

4. Robust dalam mengidentifikasi individu termiskin dari penduduk miskin dengan 

menaikkan cut off point secara agregat.  

5. Informatif bagi kebijakan karena dapat menunjukkan dimensi apa yang 

dominan mempengaruhi kemiskinan multidimensi pada wilayah atau kelompok 

individu tertentu.  
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MPI mengkombinasiklan dua informasi kunci untuk mengukur kemiskinan akut atau 

dalam penelitian ini IPKLHM akan mengkombinasikan dua informasi kunci: persentase 

rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup atau persentase rumah 

tangga (dalam populasinya) yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi (dalam waktu yang bersamaan tidak peduli di beberapa indikator) dan 

intensitas ketidakpedulian yaitu rata-rata jumlah ketidakpedulian yang dilakukan rumah 

tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi. 

 

Metodologi 

Tahapan penghitungan: 

1. Menentukan sumber data dan unit analisis 

Data yang digunakan dalam penghitungan IPKLHM adalah Susenas MH 2017 yang 

dilaksakan pada bulan September 2017 dengan jumlah sampel 75.000 rumah tangga. 

Unit analisis dalam penghitungan adalah rumah tangga dikarenakan pertanyaan terkait 

perilaku peduli lingkungan ditanyakan ke rumah tangga. 

 

2. Menentukan dimensi dan indikator 

IPKLHM disusun dari 4 dimensi mengikuti dimensi Greening Household Behaviour yang 

berfokus pada lima area kunci dimana perilaku rumah tangga memiliki dampak yang 

signifikan terhadap lingkungan hidup  antara lain: energi, transportasi, sampah, air dan 

makanan, namun perilaku terkait makanan tidak tersedia di Susenas MH 2017 sehingga 

hanya menggunakan empat dimensi. 

 

Berdasarkan dimensi tersebut pertanyaan-pertanyaan dari Susenas MH 2017 terkait 

perilaku sehari-hari rumah tangga yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan 

hidup terdapat sebanyak 34 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dipilih 

sebanyak 17 pertanyaan dikarenakan pertanyaan yang lain tidak representative di 

seluruh provinsi di Indonesia, seperti pertanyaan terkait perilaku rumah tangga terkait 

pemakaian AC, hanya 8,09 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki AC sehingga 

pertanyaan ini tidak dimasukkan dalam indikator penghitungan IPKLHM (selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 1). 

 

Setelah melakukan pemilihan indikator, dilakukan pengujian terhadap indikator di 

masing-masing dimensi dan diperoleh bahwa pengaruh antar indikator dalam masing-

masing dimensi sangat kecil, sehingga semua indikator digunakan untuk melakukan 

penghitungan IPKLHM (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2). Sehingga komposisi 

dimensi dan indikator penyusunan IPKLHM seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1: Komposisi Dimensi dan Indikator Penyusun IPKLHM 

 
3. Memilih cut-offs masing-masing indikator 

Indikator-indikator dalam penghitungan IPKLHM perlu mendapat perhatian, terutama 

indikator yang terdapat missing (lampiran 1), yang terdapat pada 5 indikator. Perilaku 

rumah  tangga terkait indikator ini tidak dapat dilihat dikarenakan tidak memiliki objek 

yang ingin dilihat perilakunya, antara lain: tidak menggunakan listrik sehingga tidak 

dapat melihat perilaku menggunakan lampu hemat energi; tidak memasak sehingga 

tidak dapat melihat perilaku menutup panci ketika meresbus masakah; tidak memiliki 

televisi sehingga tidak dapat melihat perilaku menggunakan televisi; tidak pernah 

membeli kendaraan sehingga tidak dapat dilihat perilaku memilih kendaraan; dan tidak 

menguasai kendaraan sehingga tidak dapat melihat perilaku mengurangi penggunaan 

kendaraan. 

 

Kelima indikator ini dikategorikan berperilaku peduli lingkungan hidup dikarenakan data 

Susenas MH 2017 belum dapat melihat motivasi di balik perilaku peduli lingkungan 

hidup yang dilakukan rumah tangga, sehingga hanya melihat apakah perilaku di seluruh 

indikator memberikan dampak baik bagi lingkungan atau tidak. Rumah tangga yang tidak 

memiliki televisi dianggap berperilaku peduli lingkungan hidup, walaupun tidak 

diketahui bagaimana perilakunya seandainya memiliki televisi. Namun tidak memiliki 

televisi berarti menghemat penggunaan energi rumah tangga sehingga memberikan 

dampak baik bagi lingkungan hidup. Selanjutnya, penentuan cut-offs masing-masing 

indikator harus memperhatikan kekhususan lima indikator di atas.  
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Cut-offs masing-masing indikator dinotasikan dengan 𝑧𝑖, sehingga rumah tangga 𝑖 

berperilaku tidak peduli (dimasing-masing indikator) jika perilaku di indikator 𝑖 (𝑥𝑖) sama 

dengan 𝑧𝑖, dengan kata lain tidak peduli jika 𝑥𝑖 = 𝑧𝑖. Penentuan cut-offs indikator pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

2.1. Penggunaan Energi 

IPKLHM menggunakan enam indikator untuk melihat bagaimana rumah tangga 

berperilaku terhadap penggunaan energi. Rumah tangga dikategorikan tidak peduli 

dalam dimensi ini jika tidak ada lampu hemat energi yang terpasang, tidak pernah 

menutup panci pada saat merebus masakan, tidak pernah mematikan lampu ketika 

tidak digunakan, tidak memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk 

penerangan ruangan, selalu membiarkan televisi menyala meskipun tidak 

digunakan, dan tidak pernah mempertimbangkan daya listrik yang rendah ketika 

membeli alat-alat elektronik. 

 

Semua perilaku di atas adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup 

khususnya terkait energi, jika rumah tangga menggunakan lampu hemat energi 

maka rumah tangga menghemat konsumsi energinya. Selain itu, jika rumah tangga 

menutup panci ketika memasak maka menghemat energi sampai 70 persen, dan 

perilaku ketidakpedulian lainnya yaitu menggunakan atau menghabiskan energi 

yang seharusnya tidak perlu pada keempat indikator lainnya.  

 

2.2.  Pengelolaan Sampah 

IPKLHM menggunakan empat indikator untuk melihat perilaku rumah tangga 

terhadap sampah yang dihasilkan ataupun mengurangi produksi sampah. Rumah 

tangga dikategorikan tidak peduli dalam dimensi ini jika tidak pernah memilah 

sampah basah dan kering, membuang sampah dengan cara yang tidak ramah 

lingkungan hidup, membuang barang yang masih layak pakai, dan tidak pernah 

membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. 

Semua perilaku di atas adalah ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup 

khususnya terkait sampah, pemilahan sampah basah dan kering perlu dilakukan 

karena akan mempermudah proses pengolahan sampah pada tahap selanjutnya 

dan sangat baik jika sampah basah diolah menjadi kompos. Membuang sampah 

dengan cara yang tidak ramah lingkungan hidup adalah membuang sampah 

dengan: 

a. Dibuang ke sungai/got/selokan yang akan mengakibatkan pencemaran 

terhadap air, tersumbatnya aliran air pada musim hujan yang mengakibatkan 

banjir dan masih banyak dampak yang merugikan lainnya dengan perilaku ini. 

b. Dibakar yang akan mengakibatkan meningkatnya kadar CO2 di bumi. 
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c. Ditimbun/dikubur yang menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan tanah 

akibat terkontaminsai dengan bahan kimia yang berasal dari sampah rumah 

tangga. 

d. Dibuang sembarangan yang mengakibatkan sampah-sampah ini mungkin saja 

berakhir di sungai/got/selokan, tanah, dan tempat lainnya yang 

mengakibatkan kerugian pada lingkungan hidup seperti yang dijabarkan di 

atas. 

 

Selain perilaku terhadap sampah yang dihasilkan, perilaku mengurangi sampah 

yang dihasilkan rumah tangga adalah perilaku peduli lingkungan hidup, jika barang 

bekas yang masih bisa digunakan dibuang begitu saja padahal masih memiliki nilai, 

maka rumah tangga dikategorikan tidak peduli 

 karena barang seperti ini seharusnya bisa diberikan kepada orang lain, 

dimanfaatkan untuk keperluan lain, ataupun dijual. Melakukan hal ini maka jumlah 

sampah yang dihasilkan rumah tangga akan berkurang. Perilaku membawa tas 

belanja sendiri juga perilaku peduli lingkungan hidup dikarenakan mengurangi 

jumlah sampah plastik (tas plastik yang biasanya diberikan pedagang) yang 

dihasilkan rumah tangga, sehingga ketika tidak pernah membawa tas belanja 

sendiri rumah tangga dikategorikan tidak peduli. 

 

2.3. Penggunaan Air 

IPKLHM menggunakan empat indikator untuk melihat bagaimana rumah tangga 

berperilaku terhadap penggunaan air. Rumah tangga dikategorikan tidak peduli 

pada dimensi ini jika perilaku membilas pakaian dengan menggunakan air yang 

berlebih, seperti menggunakan mesin cuci bukaan atas dan menggunakan air 

mengalir. Penggunaan mesin cuci bukaan depan lebih hemat karena hanya 

menggunakan setengah air yang digunakan mesin cuci bukaan atas, begitu juga 

dengan penggunaan air yang ditampung terlebih dahulu dalam suatu wadah 

(ember, baskom, dll) relatif lebih hemat air, karena volume air yang digunakan akan 

lebih terkontrol daripada menggunakan air mengalir. 

 

Selain itu, rumah tangga dapat memanfaatkan air bekas untuk kegiatan sehari-hari 

rumah tangga. Air bekas pakai yang dihasilkan rumah tangga dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu a) air bekas (grey water), yaitu air bekas yang berasal dari bak 

cuci piring, mesin cuci dan kamar mandi, air ini masih layak digunakan untuk 

kegiatan lainnya seperti menyiram tanaman, mencuci motor dan sebagainya dan 

b) air kotor (black water), yaitu air yang sudah digunakan untuk menyiram kloset, 

air ini tidak dapat digunakan kembali (Mirpury, 2011). 
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Rumah tangga yang tidak pernah memanfaatkan air bekas (cucian 

sayur/buah/beras, wudhu, dll) untuk keperluan lain maka dikategorikan tidak 

peduli begitu juga jika rumah tangga selalu lupa/membiarkan air mengalir 

walaupun tidak digunakan. 

 

2.4. Transportasi 

IPKLHM menggunakan tiga indikator untuk melihat bagaimana rumah tangga 

berperilaku terhadap penggunaan transportasi. Rumah tangga dikategorikan tidak 

peduli pada dimensi ini jika transportasi yang digunakan kepala rumah tangga 

adalah kendaraan bermotor pribadi dan kendaraan bermotor umum tidak berute. 

Hasil studi reduksi emisi berdasarkan perubahan moda transportasi di lingkungan 

Kampus IPB Dramaga menunjukkan bahwa perubahan penggunaan kendaraan 

bermotor pribadi diganti dengan penggunaan kendaraan bermotor umum (massal) 

di area kampus mampu menurunkan beban emisi pencemar hingga lebih dari 60%. 

 

Selain itu ketika membeli kendaraan apakah mempertimbangkan kendaraan yang 

hemat bahan bakar atau ramah lingkungan hidup, jika tidak mempertimbangakan 

kedua hal ini maka dikategorikan tidak peduli, dan indikator terakhir jika rumah 

tangga tidak mengurangi penggunaan kendaraan maka dikategorikan tidak peduli 

pada indikator ini.  

 

Keempat dimensi dan 17 indikator inilah yang kemudian digunakan sebagai 

penghitungan IPKLHM dengan metode AF, pertanyaan yang digunakan masing-masing 

indikator dan cut offs tidak peduli masing-masing indikator selengkapnya pada Lampiran 

3.                 

 

Penentuan cut-offs tidak peduli di masing-masing indikator sebenarnya dapat dilakukan 

modifikasi berdasarkan peraturan atau target-target pemerintah, misalnya suatu daerah 

tidak memperbolehkan menggunakan kantong plastik maka cut-off tidak peduli dari 

perilaku membawa tas belanja sendiri berubah dari rumah tangga yang tidak pernah 

membawa tas belanja sendiri (dikategorikan tidak peduli) menjadi dikategorikan tidak 

peduli jika rumah tangga sering, kadang-kadang, dan tidak pernah membawa tas belanja 

sendiri, sehingga jumlah rumah tangga yang dikategorikan tidak peduli akan bertambah. 

 

4. Memilih bobot indikator 

Masing-masing indikator diberikan bobot yang sama, indikator penyusunan IPKLHM 

sebanyak 17 indkator sehingga masing-masing indikator mendapatkan bobot sebesar 

1/17. Pembobotan ini dinotasikan dengan 𝑤, sehingga indikator 𝑖 memiliki bobot 𝑤𝑖 , 

dengan ∑ 𝑤𝑖
𝑑
𝑖=1 = 1. Sama halnya dengan penentuan cut-offs tidak peduli masing-

masing indikator, bobot masing-masing indikator juga dapat dilakukan modifikasi 
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berdasarkan peraturan atau target-target sehingga indikator diberikan bobot yang lebih 

tinggi jika indikator tersebut memiliki pengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup 

yang lebih tinggi atau hal-hal lain yang mendasari sehingga bobot diberikan berbeda. 

 

5. Memilih cut-off perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi 

Masing-masing rumah tangga diberikan skor berdasarkan jumlah indikator yang 

dikategorikan tidak peduli. Skor tidak peduli dihitung dengan menjumlahkan bobot di 

indikator yang berkategori tidak peduli, sehingga skor kategori tidak peduli rumah 

tangga berkisar antara 0 sampai 1. Skor akan bertambah sejalan dengan pertambahan 

indikator yang berkategori tidak peduli dan mencapai nilai maksimum 1 jika rumah 

tangga tidak peduli disemua indikator, demikian sebaliknya rumah tangga yang peduli di 

semua indikator akan memiliki skor sebesar 0, secara umum dituliskan: 

 

𝑐𝑖 = 𝑤1𝐼1 + 𝑤2𝐼2 + ⋯ + 𝑤𝑑𝐼𝑑  

 

dimana 𝐼𝑖 = 1 jika rumah tangga tidak peduli di indikator i dan 𝐼𝑖 = 0  jika sebaliknya, 

dan 𝑤𝑖  adalah bobot indikator 𝑖 dimana pada persamaan diatas telah disebutkan jumlah 

∑ 𝑤𝑖
𝑑
𝑖=1 = 1 . 

 

Cut-off kedua ini digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga berperilaku tidak 

peduli lingkungan hidup multidimensi. Bagian ini akan menentukan cut-off sehingga 

rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

yang dinotasikan dengan 𝑘. Rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli 

lingkungan hidup multidimensi jika skor kategori tidak peduli sama atau lebih besar dari 

cut-off perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi. Secara umum dituliskan 

bahwa rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi jika 𝑐𝑖 ≥ 𝑘.  

 

Dalam IPKLHM rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimendional jika skor kategori tidak peduli lebih besar atau sama dengan 1/3. 

Dengan kata lain rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi jika paling sedikit 1/3 indikator (6 indikator) berkategori tidak peduli. 

Untuk rumah tangga yang skor kategori tidak peduli di bawah cut off, walaupun tidak 

bernilai nol, akan diganti menjadi “0”, hal ini disebut sebagai sensor dalam pengukuran 

perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi. Untuk membedakan antara 

skor kategori tidak peduli yang asli dengan skor yang sudah disensor, digunakan skor 

notasi 𝑐𝑖 (𝑘). Catatan bahwa ketika 𝑐𝑖 ≥ 𝑘, maka 𝑐𝑖 (𝑘) = 𝑐𝑖  , tetapi jika 𝑐𝑖 < 𝑘 maka 

𝑐𝑖 (𝑘) = 0. 𝐶𝑖 (𝑘) adalah skor kategori tidak peduli dari rumah tangga yang 

dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi.  
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Sama halnya dengan penghitungan cut-offs indikator dan bobot, penentuan cut off 

perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi juga dapat dimodifikasi, bisa 

dinaikkan atau diturunkan. Jika ingin melihat perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup 

mutidimensional yang sangat parah maka perlu menaikkan cut-off, misalnya menjadi 

3/4 sehingga rumah tangga dikategorikan berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi jika 3/4 indikatornya atau 13 indikator berkategori tidak peduli dalam 

waktu yang sama. 

 

6. Menghitung IPKLHM 

Seperti yang telah disampakan pada kajian literatur, penghitungan IPKLHM dengan 

metode AF mengkombinasikan 2 informasi kunci yaitu: pertama, persentase rumah 

tangga (dalam populasi) yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

dan kedua, rata-rata jumlah ketidakpedulian (keparahan ketidakpedulian) yang 

dilakukan rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi. 

Umumnya, komponen pertama disebut multidimensional headcount ratio (H): 

𝐻 =
𝑞

𝑛
 

Dimana, 𝑞 adalah jumlah rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi dan 𝑛 adalah total populasi. 

 

Komponen kedua disebut keparahan ketidakpedulian dari perilaku ketidakpedulian 

lingkungan hidup multidimensi (A) yang merupakan rata-rata jumlah ketidakpedulian 

dari rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi dan 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝐴 =
∑ 𝑐𝑖(𝑘)𝑛

𝑖=1

𝑞
 

Dimana 𝑐𝑖 (𝑘) adalah sensor skor kategori tidak peduli rumah tangga 𝑖 dan 𝑞 adalah 

jumlah rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi. 

IPKLHM adalah hasil dari perkalian keduanya, dimana 𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀 = 𝐻 𝑥 𝐴.  Ilustrasi 

penghitungan IPKLHM dapat dilihat pada lampiran 4 
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Hasil dan Pembahasan 

 

a. Persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli berdasarkan masing-

masing indikator 

Tabel  di samping menunjukkan bahwa 

lebih dari 50 persen rumah tangga 

berperilaku tidak peduli di enam 

indikator (tidak dalam satu waktu yang 

sama), yang berarti banyak rumah tangga 

tidak pernah melakukan pemilahan 

sampah (62,01 persen), membuang 

sampah dengan cara yang tidak ramah 

lingkungan hidup (63,83 persen), tidak 

pernah membawa tas belanja ketika 

berbelanja (54,85 persen), tidak pernah 

memanfaatkan air bekas (65,56 persen), 

tidak menggunakan kendaraan umum 

atau kendaraan tidak bermotor (57,82 

persen), dan tidak mengurangi 

penggunaan kendaraan (62,34 persen). 

Tabel 1. Persentase rumah tangga  
yang berperilaku tidak peduli  
di masing-masing indikator 

Indikator Persentase 

Lampu Hemat Energi 7.40 
Menutup Panci 3.24 

Matikan Lampu 5.86 
Memanfaatkan Matahari 2.93 

Penggunaan TV 5.63 

Daya Rendah 18.59 
Pilah Sampah 62.01 

Buang Sampah 63.83 

Barang Bekas 7.72 
Tas Belanja 54.85 

Mencuci Pakaian 31.01 

Mencuci Alat makan 34.20 
Air Bekas  65.56 

Boros Air 2.05 
Angkutan 57.82 

Pilih Kendaraan 21.51 

Mengurangi Kendaraan 62.34 
 

 

Jika dilihat berdasarkan provinsi di keenam indikator di atas, provinsi yang paling banyak 

berperilaku tidak peduli adalah DKI (77,84 persen) untuk indikator pemilahan sampah, NTT 

(87,51 persen) untuk indikator membuang sampah dengan cara yang tidak ramah lingkungan 

hidup, Kepulauan Riau (85,03) untuk indikator tidak pernah membawa tas belanja ketika 

berbelanja, Maluku Utara (85,02) untuk indikator memnfaatkan air bekas, Riau (77,41 

persen) untuk indikator tidak menggunakan kendaraan umum atau kendaraan tidak 

bermotor, dan Kalimantan Timur (86,64 persen) untuk indikator tidak mengurangi 

penggunaan kendaraan, selengkapnya persentase rumah tangga berperilaku tidak peduli di 

masing-maing indikator berdasarkan provinsi terlampir (Tabel 5). 

 

b. Total indikator berkategori tidak peduli 

Gambar di bawah menunjukkan bahwa 40,54 persen rumah tangga melakukan minimal 

6 perilaku ketidakpedulian dalam waktu bersamaan (minimal 6 indikator berperilaku 

(dikategorikan) tidak peduli). Rumah tangga 40,54 persen inilah yang selanjutnya akan 

dikategorikan rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi (sesuai dengan 1/3 indikator cut off yang dipilih). 
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40,54 

Gambar 2. Persentase rumah tangga berdasarkan jumlah perilaku tidak peduli

 

 

 

Rata-rata jumlah ketidakpedulian adalah 5,07 yang berarti secara rata-rata rumah 

tangga Indonesia tidak peduli 5 sampai 6 indikator. Jika dilihat berdasarkan provinsi rata-

rata jumlah ketidakpedulian berkisar antara 3,62 sampai 5,71. Provinsi NTT adalah satu-

satunya provinsi dengan ketidakpedulian 3 sampai 4 indikator (rata-rata 3,62), provinsi 

lain sudah memiliki skor kategori tidak peduli rata-rata di atas 4,41 dengan kata lain 

ketidakpedulian 4 sampai 5 indikator, selengkapnya terlampir (Tabel 6). 

 

c. Indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi 

 

Tabel di bawah adalah tabel IPKLHM di beberapa provinsi, Tabel sebelah kanan adalah 

provinsi dengan presentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan 

hidup multidimensi di atas 50 persen dan tabel sebelah kiri adalah provinsi dengan 

persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

kurang dari 35 persen, selengkapnya untuk nilai masing-masing provinsi di Tabel 7. 

 

Tabel 2. Persentase rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi (H), 

Persentase rata-rata jumlah ketidakpedulian dari rumah tangga yang berperilaku 

tidak peduli lingkungan hidup multidimensi (A), dan IPKLHM di beberapa provinsi 

 Provinsi H A IPKLHM 

Nusa Tenggara Timur 12.50 38.13 4.77 

Gorontalo 22.74 38.12 8.67 

Sulawesi Utara 28.16 39.29 11.06 

Sulawesi Tenggara 33.20 39.46 13.10 

Maluku 34.14 39.02 13.32 

Maluku Utara 34.78 39.78 13.84 

Riau 51.90 40.78 21.16 

Sumatera Barat 52.87 40.52 21.42 

Kalimantan Barat 53.10 40.69 21.60 

Kalimantan Timur 53.99 39.71 21.44 

Kepulauan Riau 56.04 40.48 22.68 

Indonesia 40.54 40.33 16.35 

0,20 
2,05 

5,71 

12,14 

18,11 
21,25 

18,82 

12,62 

6,15 

2,18 
0,66 0,11 0,01 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Di Indonesia 40,54 persen rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi, yang berarti 40,54 rumah tangga berperilaku tidak peduli sebanyak 1/3 

dari indikator (6 atau lebih indikator) dalam waktu yang bersamaan. Jika dilihat 

perprovinsi rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

berkisar antara 12,50 – 56,04 persen, yang paling kecil persentase rumah tangga 

berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi adalah NTT sebesar 12,50 dan 

yang tertinggi adalah Kepulauan Riau dimana persentase rumah tangga yang berperilaku 

tidak peduli lingkungan hidup multidimensi sebesar 56,04 persen. 

 

Selain persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi, tabel di atas juga menunjukkan intensitas (keparahan ketidakpedulian) 

dari rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

tersebut, jika hanya melihat H kita hanya mengetahui 40,54 persen dari populasi rumah 

tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi, namun tidak dapat 

diketahui apakah perilaku ketidakpeduliannya hanya di 6 indikator (batas bawah) atau 

malah berperilaku tidak peduli diseluruh indikator.  

 

Di Indonesia rata-rata rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi memiliki 40,33 persen ketidakpedulian, yang berarti rata-rata jumlah 

ketidakpedulian 6,86 indikator atau rata-rata ketidakpedulian 6-7 indikator. 

 

Provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Barat memiliki persentase rumah tangga 

berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi hampir sama yaitu 52,87 persen 

dan 53,10 persen namun keparahan ketidakpeduliannya berbeda, Sumatera Barat 

memiliki 40,52 persen ketidakpedulian sedangkan Kalimantan Barat memiliki 40,69 

persen ketidakpedulian sehingga untuk melihat kedua komponen ini secara bersama-

sama maka dapat dilihat berdasarkan nilai IPKLHM. Kalimantan Barat lebih berperilaku 

tidak peduli lingkungan hidup multidimensi didalam komunitas provinsinya, atau dengan 

kata lain provinsi Kalimantan Barat berperilaku tidak peduli 21,60 persen dari total 

ketidakpedulian yang memungkinkan dilakukan provinsi ini. Sehingga angka indeks ini 

dapat menggambarkan persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli 

lingkungan hidup multidimensi dengan intensitasnya secara bersama-sama dan dapat 

melihat peringkat masing-masing provinsi. 

 

Pada tabel di atas juga dapat kita lihat bahwa provinsi Kalimanatan Timur memiliki 

persentase rumah tangga yang berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

lebih banyak dari Kalimantan Barat, namun nilai IPKLHM lebih rendah dikarenakan rata-

rata jumlah ketidakpedulian lebih kecil yaitu 39,71 persen ketidakpedulian sedangkan 

provinsi Kalimantan Barat walaupun rumah tangga yang berperilaku tidak peduli 

lingkungan hidup multidimensi lebih sedikit namun memiliki 40,69 persen 
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ketidakpedulian sehingga Kalimantan Barat memiliki nilai IPKLHM yang lebih tinggi 

daripada Kalimantan Timur. 

 

Dengan melihat tabel 7 pada lampiran terlihat bahwa persentase tertinggi rumah tangga 

berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi adalah Kepulauan Riau (56,04), 

sedangkan provinsi dengan persentase ketidakpedulian paling tinggi adalah Papua Barat 

(41,69).  

d. Kontribusi masing-masing provinsi terhadap IPKLHM Indonesia  

 

Jika pemerintah ingin menurunkan nilai IPKLHM Indonesia dengan cara memilih 

sosialisasi ke suatu provinsi maka tujuan provinsi prioritas tidak langsung memilih 

provinsi yang memiliki nilai IPKLHM yang tinggi. Pemilihan provinsi dilakukan dengan 

melihat kontribusi masing-masing provinsi kemudian memilih provinsi yang memeiliki 

kontribusi tertinggi terhadap pembentukan IPKLHM Indonesia. 

 

Penghitungan IPKLHM dilakukan dimasing-masing provinsi, sehingga IPKLHM Indonesia 

selain menggunakan rumus pada bagian metodologi juga dapat diperoleh dengan 

menjumlahkan IPKLHM masing-masing provinsi dengan terlebih dahulu mengalikan 

dengan proporsi rumah tangga dimasing-masing provinsi, sehingga diperoleh: 

 

𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 =  ∑
𝑛1

𝑛
𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀1 +  

𝑛2

𝑛
𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀2 + ⋯ + 

𝑛34

𝑛
𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀34

𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖

𝑝=1

 

 

dimana 𝑛𝑝 adalah jumlah rumah tangga di provinsi 𝑝 dengan 𝑝 = provinsi Aceh (1) 

sampai Papua (34) dan 𝑛 adalah jumlah rumah tangga di Indonesia sehingga 𝑛 = 𝑛1 +

 𝑛2 + ⋯ + 𝑛34, dengan melihat rumusan ini maka dengan mudah melihat kontribusi 

masing-masing provinsi yaitu dengan menggunakan penghitungan sbb: 

 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑝 𝑘𝑒 𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀𝑖𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 =

𝑛𝑝

𝑛
𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀𝑝

𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎

 𝑥 100 

 

Pada tabel 3 disajikan beberapa kontribusi provinsi untuk pembentukan IPKLHM 

Indonesia, terlihat bahwa tiga provinsi yang bisa menjadi target pemerintah adalah Jawa 

Barat (17,31 persen), Jawa Timur (16,61 persen), dan Jawa Tengah (12,90 persen) 

ketiganya memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu mencapai 46,83 persen dan 

terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki IPKLHM tertinggi ternyata hanya 

berkontribusi 1,17 persen dalam pembentukan IPKLHM Indonesia hal ini dikarenakan 

rumah tangga di Kepulauan Riau hanya 0,8 persen dari total rumah tangga di Indonesia. 
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Tabel 3. Kontribusi Tertinggi pembentuk IPKLHM Indonesia 

Urutan Peringkat 
Kontribusi 

Provinsi Kontribusi 

1 Jawa Barat 17,31 

2 Jawa Timur 16,61 

3 Jawa Tengah 12,90 

4 Sumatera Utara 5,32 

5 Banten 4,51 

6 DKI Jakarta 4,27 

. 

. 
 

 

20 Kepulauan Riau 1,17 

 

e. Kontribusi masing-masing indikator terhadap IPKLHM Indonesia 

 

Jika pemerintah ingin melakukan sosialisasi terkait indikator bukan lokasi atau provinsi 

maka indikator yang dipilih adalah indikator yang memiliki kontribusi yang besar 

terhadap pembentukan IPKLHM Indonesia. IPKLHM Indonesia dapat juga didefenisikan 

sebagai perkalian antara bobot masing-masing indikator dengan sensor headcount ratio 

masing-masing, dimana sensor headcount ratio adalah persentase rumah tangga yang 

berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi dimasing-masing indikator, atau 

secara umum dituliskan sebagai berikut: 

 

𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎 = 𝑤1𝐶𝐻1 + 𝑤2𝐶𝐻2 + ⋯ + 𝑤17𝐶𝐻𝑑

=  
1

17
 (𝐶𝐻1 + 𝐶𝐻2 + ⋯ +  𝐶𝐻17) 

 

dimana 𝑤1 adalah bobot indikator 1 dan 𝐶𝐻1 adalah sensor headcount ratio dari 

indikator 1, dan seterusnya sampai ke 17 indikator. Berdasarkan rumusan di atas maka 

kontribusi masing-masing indikator dalam pembentukan IPKLHM Indonesia adalah: 

Kontribusi indikator 𝑖 ke 𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻𝑀 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎  =  
𝑤𝑖𝐶𝐻𝑖

𝐼𝑃𝐾𝐿𝐻 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎
 𝑥 100 

 

Tabel 4. Kontribusi Indikator dan Dimensi beserta sensor Headcount Ratio 

Dimensi Indikator 
Sensor 

Headcount 
Ratio 

Bobot 
Kontribusi 
Indikator 

Kontribusi 
Dimensi 

Penggunaan 
Energi 

Lampu Hemat 0,04 1/17 1,54 

9,87 

Menutup Panci 0,02 1/17 0,90 

Matikan Lampu 0,04 1/17 1,38 

Memanfaatkan 
Matahari 

0,02 1/17 0,72 

Penggunaan TV 0,04 1/17 1,27 
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Daya Rendah 0,11 1/17 4,06 

Pengelolan 
Sampah 

Pilah Sampah 0,32 1/17 11,64 

33,97 
Buang Sampah 0,27 1/17 9,75 

Barang Bekas 0,05 1/17 1,72 

Tas Belanja 0,30 1/17 10,86 

Penggunaan 
Air 

Mencuci 
Pakaian 

0,20 1/17 7,06 

27,43 
Mencuci 
Alatmakan 

0,21 1/17 7,52 

Air Bekas  0,34 1/17 12,36 

Boros Air 0,01 1/17 0,50 

Transportasi 

Angkutan 0,32 1/17 11,35 

28,73 
Pilih Kendaraan 0,15 1/17 5,27 

Mengurangi 
Kendaraan 

0,34 1/17 12,11 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa kontribusi terbesar pada pembentukan IPKLHM 

Indonesia adalah perilaku tidak menggunakan kembali air bekas, tidak mengurangi 

penggunaan kendaraan, tidak melakukan pemilahan sampah, tidak menggunakan 

angkutan umum atau kendaraan tidak bermotor, dan tidak membawa tas belanja 

sendiri, kelima indikator ini dijumlahkan kontribusinya mencapai 58,32 persen dalam 

pembentukan IPKLHM Indonesia. Jika dilihat dari dimensi pembentuknya pengelolaan 

sampah memberikan kontribusi terbesar, mungkin pemerintah dapat bergerak dengan 

memberikan kebijakan atau pengetahun terkait pentingnya pengelolaan sampah 

masyarakat baik pengelolaan sampah yang dihasilkan ataupun mengurangi produksi 

sampah. 

 

Kesimpulan: 

1. Penyajian penghitungan ketidakpedulian lingkungan hidup multidimensi dengan 

menampilkan jumlah rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup 

multidimensi (H) dan persentase rata-rata jumlah ketidakpedulian (A) secara bersama-

sama. Penyajian seperti ini akan memberikan pemahaman lebih utuh dikarenakan tidak 

hanya mengambil kesimpulan jumlah rumah tangga yang berperilaku tidak peduli 

lingkungan multidimensi tetapi juga melihat rata-rata jumlah ketidakpeduliannya, 

sehingga kesimpulan mengenai provinsi tersebut menjadi utuh.  

2. Persentase rumah tangga berperilaku tidak peduli lingkungan hidup multidimensi 

Indonesia sebesar 40,54 persen dengan rata-rata 40,33 persen ketidakpedulian dari 

total indikator atau tidak peduli 6-7 indikator dari 17 indikator penyusun IPKLHM. 

3. Menurut wilayah, provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai IPKLHM tertinggi dan Provinsi 

NTT memiliki nilai IPKLHM terendah, namun jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap 
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pembentukan IPKLHM Indonesia Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dam Jawa Timur 

memberikan kontribusi mencapai 46,83 persen. 

4. Menurut dimensi penyusun IPKLHM Indonesia, dimensi pengelolaan sampah 

memberikan kontribusi terbesar mencapai 33,97 persen dan berdasarkan Indikator 

penyusun perilaku tidak menggunakan kembali air bekas, tidak mengurangi penggunaan 

kendaraan, tidak melakukan pemilahan sampah, tidak menggunakan angkutan umum 

atau kendaraan tidak bermotor, dan tidak membawa tas belanja sendiri, kontribusi 

kelima indikator ini mencapai 58,32 persen. 

 

Saran:  

1. Perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup pada penelitian ini menggunakan cut-offs 

yang mengidentifikasikan bahwa rumah tangga dikategorikan tidak peduli jika benar-

benar tidak pernah melakukan perilaku peduli lingkungan hidup sama sekali, pada 

penelitian selanjutnya dapat menurunkan cut-offs masing-masing indikator misalnya 

rumah tangga akan dikategorikan tidak peduli jika kadang-kadang dan tidak pernah 

melakukan perilaku peduli lingkungan hidup. 

2. Pembobotan yang sama di masing-masing indikator bisa dilakukan modifikasi pada 

penghitungan selanjutnya dengan melihat kontribusi indikator dalam pembentukan 

IPKLHM Indonesia 2017 (Tabel 4). 

3. Jika memungkinkan pertanyaan-pertanyaan dalam Susenas Modul Hansos yang akan 

datang memerhatikan motivasi seseorang berperilaku peduli lingkungan hidup, apakah 

karena kepedulian terhadap lingkungan hidup itu sendiri atau faktor ekonomi dan faktor 

lainnya. 

4. Pemerintah dapat memberikan saran kepada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa 

Tengah agar melakukan kebijakan terkait kepedulian terhadap lingkungan hidup karena 

jika ketiga provinsi ini dapat berubah maka IPKLHM Indonesia akan turun secara 

signifikan. 

5. Pemerintah dapat memprioritaskan membuat peraturan dan memberikan penyuluhan 

terkait pengelolaan sampah, sampah dipilah terlebih dahulu dan peraturan terkait 

kantong plastik, sehingga mengubah perilaku masyarakat dalam mengurangi produksi 

sampah rumah tangga karena dimensi pengelolaan sampah memiliki kontribusi terbesar 

pada pembentukan IPKLHM Indonesia 
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Lampiran 1. Pertanyaan Susenas MH 2017 Terkait Perilaku Peduli Lingkungan Hidup: 

No Pertanyaan 
Persentase 

Missing 
Data 

Digunak
an 

dalam 
IPKLHM

? 

1 803 Jumlah lampu hemat energi yang terpasang di rumah 1,55 Ya 

2 901 
Seberapa sering menutup panci pada saat merebus 
masakan (masak air, sayur, dll)? 1. Selalu     2. Sering     3. 
Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

1,79 Ya 

3 902 

Dalam sebulan terakhir, seberapa sering rumah tangga 
(nama) mematikan lampu (listrik dan non listrik) ketika 
tidak digunakan? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

0 Ya 

4 903 

Disaat siang hari yang cerah, apakah rumah (nama) 
memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk 
penerangan ruangan? 
1. Ya, Seluruh Ruangan     2. Ya, Sebagian besar ruangan 
3. Ya, Sebagian kecil ruangan     5. Tidak 

0 Ya 

5 904A 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan Televisi 
menyala meskipun tidak digunakan? 1. Selalu     2. Sering     
3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

10,70 Ya 

6 904B 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan AC 
menyala meskipun tidak digunakan? 1. Selalu     2. Sering     
3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

91,91 Tidak 

7 904C 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan Kipas 
Angin/ Exhaust Fan menyala meskipun tidak digunakan? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

38,65 Tidak 

8 904D 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan 
Komputer/Laptop menyala meskipun tidak digunakan? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

80,23 Tidak 

9 904E 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan 
Radio/Tape/DVD menyala meskipun tidak digunakan? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

66,55 Tidak 

10 904F 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan Pompa 
Air menyala meskipun tidak digunakan? 1. Selalu     2. Sering     
3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

50,08 Tidak 

11 905 
Seberapa sering rumah tangga (nama) menyalakan AC pada 
suhu minimal 25°C? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

91,91 Tidak 

12 906 

Ketika membeli alat-alat elektronik, seberapa sering rumah 
tangga (nama) mempertimbangkan alasan daya listrik 
rendah? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

0 Ya 

13 907A 

Seberapa sering rumah tangga (nama) melakukan 
pemilihan sampah basah (mudah membusuk) dan sampah 
kering (tidak mudah membusuk)? 
1. Ya, Selalu     2. Ya, Sering     3. Ya, Kadang-kadang   5. Tidak 

0 Ya 

14 908B Perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap sampah? 0 Ya 
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1. Sampah diangkut petugas; 2. Dibuang ke tempat 
penampungan sementara (TPS); 3. Didaur ulang; 4. Dibuat 
kompos/pupuk; 5. Disetor ke bank sampah; 6. Dibuang ke 
sungai/got/selokan; 7. Dibakar;   8. Ditimbun/dikubur; 9. 
Dibuang sembarangan; 10. Lainnya 

15 909A1 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Handphone yang tidak terpakai? 1. 
Ya     5. Tidak 

69,30 Tidak 

16 909A2 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Laptop yang tidak terpakai? 1. Ya     5. 
Tidak 

98,09 Tidak 

17 909A3 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Komputer yang tidak terpakai? 1. Ya     
5. Tidak 

98,42 Tidak 

18 909A4 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Setrika yang tidak terpakai? 1. Ya     5. 
Tidak 

90,88 Tidak 

19 909A5 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Lemari Es yang tidak terpakai? 1. Ya     
5. Tidak 

96,86 Tidak 

20 909A6 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Radio yang tidak terpakai? 1. Ya     5. 
Tidak 

94,43 Tidak 

21 909A7 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Televisi yang tidak terpakai? 1. Ya     5. 
Tidak 

89,07 Tidak 

22 909A8 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Kipas Angin yang tidak terpakai? 1. Ya     
5. Tidak 

89,57 Tidak 

23 909A9 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Rice cooker/ magic com yang tidak 
terpakai? 1. Ya     5. Tidak 

92,02 Tidak 

24 909A10 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat Mesin Cuci yang tidak terpakai? 1. Ya     
5. Tidak 

97,53 Tidak 

25 909A11 
Dalam setahun terakhir, apakah di rumah tangga (nama) 
mempunyai/terdapat AC yang tidak terpakai? 1. Ya     5. 
Tidak 

99,53 Tidak 

26 910 

Apa yang biasa dilakukan rumah tangga (nama) pada 
barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu bekas, 
perkakas, dll)? 
1. Dibuang     2. Dijual     3. Diberikan kepada Orang Lain 
4. Dimanfaatkan untuk keperluan lain 

0 Ya 

27 911 

Dalam setahun terakhir, seberapa sering rumah tangga 
(nama) membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja 
(seperti: tas kanvas, tas kain, tas nilon, dll) untuk 
mengurangi sampah plastik? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

0 Ya 

28 913 
Bagaimana kebiasaan rumah tangga (nama) dalam 
membilas pakaian? 

0 Ya 



23 
 

1. Menggunakan mesin cuci     2. Tanpa Mesin Cuci 
3. Tidak mencuci pakaian di rumah (sungai, laundry) 

Apakah jenis mesin cuci yang digunakan rumah tangga 
(nama)? 
1. Menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan 
2. Menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan atas 

Bagaimana penggunaan air untuk membilas cucian pakaian 
rumah tangga (nama)? 1. Air ditampung (≤ 2 kali bilas)     2. 
Air ditampung (> 2 kali bilas)     3. Air mengalir 

29 914 
Bagaimana penggunaan air untuk mencuci alat 
makan/minum rumah tangga (nama)? 1. Air mengalir           2. 
Air ditampung     3. Lainnya 

0 Ya 

30 915 

Seberapa sering rumah tangga (nama) memanfaatkan air 
bekas (cucian sayur/buah/beras, wudhu, dll) untuk 
keperluan lain? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

0 Ya 

31 916 
Seberapa sering rumah tangga (nama) lupa/membiarkan air 
mengalir walaupun tidak digunakan? 1. Selalu     2. Sering     
3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

0 Ya 

32 507 

Selama seminggu terakhir, apakah sarana angkutan utama 
yang biasa (nama) gunakan menuju ke tempat kegiatan 
utama? 
1. Tidak menggunakan kendaraan   2. Kendaraan tidak 
bermotor  3. Kendaraan bermotor pribadi     4. Kendaraan 
bermotor umum dengan rute tertentu     5. Kendaraan 
bermotor umum tidak berute 

0 Ya 

33 919 

Apakah pertimbangan rumah tangga (nama) dalam memilih 
kendaraan bermotor tersebut? A. Hemat bahan bakar     B. 
Ramah Lingkungan hidup 
C. Kenyamanan dan Keselamatan     D. Merk/harga/model 
E. Tempat pelayanan servis resmi terjangkau     F. Lainnya 

25,78 Ya 

34 920 
Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga (nama) 
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor? 1. Ya     5. 
Tidak 

23,68 Ya 
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Lampiran 2. Pengaruh masing-masing indikator dalam satu dimensi 

Dimensi Penggunaan Energi 

Correlations 

 

Jumlah 
lampu 
hemat 

energi yang 
terpasang di 

rumah 

Seberapa 
sering 

menutup 
panci pada 

saat 
merebus 
masakan 

Seberapa 
sering 
rumah 
tangga 

mematikan 
lampu ketika 

tidak 
digunakan 

Apakah rumah 
memanfaatkan 
pencahayaan 

dari sinar 
matahari untuk 

penerangan 
ruangan 

Seberapa sering 
rumah tangga 
membiarkan 

televisi tersebut 
menyala meskipun 

tidak digunakan 

Ketika 
membeli alat 

elektronik 
apakah 

mempertimba
ngkan daya 

listrik rendah 

Jumlah lampu hemat energi 
yang terpasang di rumah 

Pearson Correlation 1 -.019** -.004** -.053** -.010** -.100** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 69023434 67772129 69023434 69023434 62609341 69023434 

Seberapa sering menutup 
panci pada saat merebus 
masakan 

Pearson Correlation -.019** 1 .236** .092** -.026** .065** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 67772129 68854963 68854963 68854963 62931286 68854963 

Seberapa sering rumah tangga 
mematikan lampu ketika tidak 
digunakan 

Pearson Correlation -.004** .236** 1 .219** -.081** .075** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 69023434 68854963 70109863 70109863 63695770 70109863 

Apakah rumah memanfaatkan 
pencahayaan dari sinar 
matahari untuk penerangan 
ruangan 

Pearson Correlation -.053** .092** .219** 1 -.047** .002** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 69023434 68854963 70109863 70109863 63695770 70109863 

Seberapa sering rumah tangga 
membiarkan televisi tersebut 
menyala meskipun tidak 
digunakan 

Pearson Correlation -.010** -.026** -.081** -.047** 1 -.067** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 62609341 62931286 63695770 63695770 63695770 63695770 

Ketika membeli alat elektronik 
apakah mempertimbangkan 
daya listrik rendah 

Pearson Correlation -.100** .065** .075** .002** -.067** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 69023434 68854963 70109863 70109863 63695770 70109863 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Dimensi Pengelolaan Sampah 

Correlations 

 

Seberapa sering 
rumah tangga 

melakukan 
pemilahan sampah 
basah dan kering 

Perlakuan 
yang paling 

sering 
dilakukan 
terhadap 
sampah 

Apa yang 
biasanya rumah 
tangga lakukan 

pada barang 
bekas layak pakai 

Seberapa sering rumah 
tangga membawa tas 
belanja sendiri ketika 

berbelanja untuk 
mengurangi sampah plastik 

Seberapa sering rumah tangga melakukan 
pemilahan sampah basah dan kering 

Pearson Correlation 1 -.025** -.001** .145** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Perlakuan yang paling sering dilakukan 
terhadap sampah 

Pearson Correlation -.025** 1 .103** -.086** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Apa yang biasanya rumah tangga lakukan pada 
barang bekas layak pakai 

Pearson Correlation -.001** .103** 1 .007** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Seberapa sering rumah tangga membawa tas 
belanja sendiri ketika berbelanja untuk 
mengurangi sampah plastik 

Pearson Correlation .145** -.086** .007** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Dimensi Penggunaan Air 
Correlations 

 

Kebiasaan 
membilas 
pakaian 

Bagaimana 
penggunaan air 

untuk mencuci alat 
makan/minum 
rumah tangga 

Seberapa sering 
rumah tangga 

memanfaatkan 
air bekas untuk 
keperluan lain 

Seberapa sering rumah 
tangga lupa/membiarkan 

air mengalir walaupun tidak 
digunakan 

Kebiasaan membilas pakaian Pearson Correlation 1 -.338** .045** -.070** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Bagaimana penggunaan air 
untuk mencuci alat 
makan/minum rumah tangga 

Pearson Correlation -.338** 1 -.043** .063** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Seberapa sering rumah tangga 
memanfaatkan air bekas untuk 
keperluan lain 

Pearson Correlation .045** -.043** 1 .032** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

Seberapa sering rumah tangga 
lupa/membiarkan air mengalir 
walaupun tidak digunakan 

Pearson Correlation -.070** .063** .032** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 70109863 70109863 70109863 70109863 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Dimensi Transportasi 

Correlations 

 

Apa sarana angkutan 
utama yang biasa 

digunakan? 

Membeli kendaraan dengan 
pertimbangan Hemat Bahan Bakar 

dan Ramah Lingkungan hidup 

Apakah rumah tangga 
mengurangi penggunaan 

kendaraan bermotor 

Apa sarana angkutan 
utama yang biasa 
digunakan? 

Pearson Correlation 1 .079** .045** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 70109863 70109863 53510478 

Membeli kendaraan 
dengan 
pertimbangan Hemat 
Bahan Bakar dan 
Ramah Lingkungan 
hidup 

Pearson Correlation .079** 1 .007** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 

70109863 70109863 53510478 

Apakah rumah tangga 
mengurangi 
penggunaan 
kendaraan bermotor 

Pearson Correlation .045** .007** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 53510478 53510478 53510478 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Pertanyaan Susenas MH 2017 yang digunakan: 

N
o 

Pertanyaan Indikator 
Cut-offs 

tidak 
peduli 

1 803 Jumlah lampu hemat energi yang terpasang di rumah Lampu Hemat 0 

2 901 
Seberapa sering menutup panci pada saat merebus 
masakan (masak air, sayur, dll)? 1. Selalu     2. Sering     3. 
Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

Menutup Panci 4 

3 902 

Dalam sebulan terakhir, seberapa sering rumah tangga 
(nama) mematikan lampu (listrik dan non listrik) ketika 
tidak digunakan?  
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak 
Pernah 

Matikan Lampu 4 

4 903 

Disaat siang hari yang cerah, apakah rumah (nama) 
memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk 
penerangan ruangan?  
1. Ya, Seluruh Ruangan     2. Ya, Sebagian besar ruangan      
3. Ya, Sebagian kecil ruangan     5. Tidak 

Memanfaatkan 
Matahari 

5 

5 904 
Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan 
Televisi menyala meskipun tidak digunakan? 1. Selalu     
2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak Pernah 

Penggunaan TV 1 

6 906 

Ketika membeli alat-alat elektronik, seberapa sering 
rumah tangga (nama) mempertimbangkan alasan daya 
listrik rendah? 
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak 
Pernah 

Daya Rendah 4 

7 907 

Seberapa sering rumah tangga (nama) melakukan 
pemilihan sampah basah (mudah membusuk) dan 
sampah kering (tidak mudah membusuk)?  
1. Ya, Selalu     2. Ya, Sering     3. Ya, Kadang-kadang   5. 
Tidak 

Pilah Sampah 5 

8 908B 

Perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap 
sampah? 
1. Sampah diangkut petugas; 2. Dibuang ke tempat 
penampungan sementara (TPS); 3. Didaur ulang; 4. 
Dibuat kompos/pupuk; 5. Disetor ke bank sampah; 6. 
Dibuang ke sungai/got/selokan; 7. Dibakar;   8. 
Ditimbun/dikubur; 9. Dibuang sembarangan; 10. 
Lainnya 

Buang Sampah 6-10 

9 910 

Apa yang biasa dilakukan rumah tangga (nama) pada 
barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu 
bekas, perkakas, dll)? 1. Dibuang     2. Dijual                       3. 
Diberikan kepada Orang Lain     4. Dimanfaatkan untuk 
keperluan lain 

 
Barang Bekas 

 
1 

10 911 

Dalam setahun terakhir, seberapa sering rumah tangga 
(nama) membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja 
(seperti: tas kanvas, tas kain, tas nilon, dll) untuk 
mengurangi sampah plastik? 1. Selalu 2. Sering 3. 
Kadang-kadang  4. Tidak Pernah 

Tas Belanja 1 
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11 913 

Bagaimana kebiasaan rumah tangga (nama) dalam 
membilas pakaian?  
1. Menggunakan mesin cuci     2. Tanpa Mesin Cuci      
3. Tidak mencuci pakaian di rumah (sungai, laundry) 

Mencuci Pakaian 

- 

Apakah jenis mesin cuci yang digunakan rumah tangga 
(nama)?  
1. Menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan depan      
2. Menggunakan mesin cuci satu tabung bukaan atas 

2 

Bagaimana penggunaan air untuk membilas cucian 
pakaian rumah tangga (nama)? 1. Air ditampung (≤ 2 
kali bilas)     2. Air ditampung (> 2 kali bilas)     3. Air 
mengalir 

3 

12 914 
Bagaimana penggunaan air untuk mencuci alat 
makan/minum rumah tangga (nama)?     1. Air mengalir           
2. Air ditampung     3. Lainnya 

Mencuci Alat 
makan 

1 

13 915 

Seberapa sering rumah tangga (nama) memanfaatkan 
air bekas (cucian sayur/buah/beras, wudhu, dll) untuk 
keperluan lain?  
1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     4. Tidak 
Pernah 

Air Bekas 4 

14 916 

Seberapa sering rumah tangga (nama) 
lupa/membiarkan air mengalir walaupun tidak 
digunakan?  1. Selalu     2. Sering     3. Kadang-kadang     
4. Tidak Pernah 

Boros Air 1 

15 507 

Selama seminggu terakhir, apakah sarana angkutan 
utama yang biasa (nama) gunakan menuju ke tempat 
kegiatan utama? 1.Tidak menggunakan kendaraan 
2.Kendaraan tidak bermotor 3.Kendaraan bermotor 
pribadi 4.Kendaraan bermotor umum dengan rute 
tertentu 5.Kendaraan bermotor umum tidak berute 

Angkutan 3 dan 5 

16 919 

Apakah pertimbangan rumah tangga (nama) dalam 
memilih kendaraan bermotor tersebut? A. Hemat 
bahan bakar   B.Ramah Lingkungan hidup  
C.Kenyamanan dan Keselamatan  D.Merk/harga/model   
E.Tempat pelayanan servis resmi terjangkau     F. 
Lainnya 

Pilih Kendaraan C,D,E,F 

17 920 
Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga (nama) 
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor? 1. Ya     
5. Tidak 

Mengurangi 
kendaraan 

5 
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Lampiran 4. Ilustrasi Teknik Penghitungan dengan Metode Alkire-Foster 

Dimensi Indikator 
Rumah Tangga Bobot 

1 2 3 4   

Penggunaan Energi 

Lampu_Hemat 0 0 1 0 1/17  

Menutup_Panci 0 1 0 1 1/17  

Matikan_Lampu 0 1 1 1 1/17 

Memanfaatkan_Mataha
ri 

1 1 0 0 1/17 

Penggunaan_TV 1 0 0 0 1/17 

Daya_Rendah 0 0 0 0 1/17 

Pengelolaan Sampah 

Pilah_Sampah 0 1 0 1 1/17 

Buang_Sampah 0 1 0 0 1/17 

Barang_Bekas 0 0 1 0 1/17  

Tas_Belanja 1 1 0 0 1/17  

Penggunaan Air 

Mencuci_Pakaian 0 0 1 0 1/17 

Mencuci_Alatmakan 1 1 0 1 1/17 

Air_Bekas  0 0 0 0 1/17 

Boros_Air 0 0 0 0 1/17 

Transportasi 

Angkutan 0 0 1 0 1/17 

Pilih_kendaraan 0 1 1 0 1/17 

Mengurangi_kendaraan 0 1 0 1 1/17 

Skor rumah tangga (C1) 4/17 9/17 6/17 5/17   

Apakah masuk kategori berperilaku tidak peduli 
lingkungan hidup multidemensional? (C1 ≥ 1/3 
= 0, 33) 

Tidak Ya Ya Tidak   

Sensor Skor (C1) 0 9/17 6/17 0   

 

 Multidimensional Headcount Ratio (H)= 2/4=0,50 

 Contraenvironment Behavior Intensity (A) = (15/17):2 = 0,4412 

 IPKLHM  = H x A = 0,50 x 0,4412   = 0,2206 
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Lampiran 5. Hasil 

Tabel 5. Persentase rumah tangga berperilaku tidak peduli dimasing-masing indikator berdasarkan provinsi 

Provinsi 

Indikator 

Lampu 
Hemat 
Energi 

Menutup 
Panci 

Matikan 
Lampu 

Meman 
faatkan 

Matahari 

Penggu 
naan TV 

Daya 
Rendah 

Pilah 
Sampah 

Buang 
Sampah 

Barang 
Bekas 

Tas 
Belanja 

Aceh 1,34 8,56 6,48 2,10 3,78 16,19 63,69 80,48 4,23 74,42 

Sumatera Utara 6,12 5,12 8,05 3,76 9,66 17,66 70,73 72,24 6,51 59,87 

Sumatera Barat 6,03 8,16 6,07 1,17 8,57 17,38 69,31 73,96 6,12 56,01 

Riau 9,78 5,80 6,48 0,82 5,90 14,27 70,56 69,01 11,08 54,92 

Jambi 11,96 4,31 5,35 1,96 9,36 14,66 63,95 75,28 6,54 51,74 

Sumatera Selatan 6,09 3,30 5,24 1,46 7,03 13,78 65,87 70,12 7,34 48,62 

Bengkulu 9,92 2,61 7,26 1,30 4,41 17,92 75,45 75,45 5,88 49,31 

Lampung 3,33 1,42 5,41 1,92 8,00 17,75 68,51 83,57 10,22 45,74 

Kepulauan Bangka 
Belitung 

8,06 5,73 9,34 1,41 2,06 21,97 63,96 54,88 4,88 64,01 

Kepulauan Riau 5,84 5,31 8,38 1,46 3,50 18,42 69,87 31,80 9,68 85,03 

DKI Jakarta 20,04 5,40 7,20 10,48 9,47 8,10 77,84 2,12 5,85 73,42 

Jawa Barat 11,28 2,54 5,43 2,89 0,09 18,50 51,35 55,70 5,24 59,27 

Jawa Tengah 4,98 1,67 4,51 2,13 6,75 19,19 57,30 72,36 12,16 45,94 

DI Yogyakarta 6,49 4,78 6,87 1,50 4,83 18,20 61,95 55,92 7,89 45,68 

Jawa Timur 6,26 3,15 5,07 3,10 8,77 14,59 65,14 70,53 7,97 47,93 

Banten 5,09 4,96 1,05 2,32 1,77 15,38 72,76 49,17 4,78 65,98 

Bali 4,64 4,76 4,15 5,22 5,29 27,48 65,59 45,89 19,26 57,83 

Nusa Tenggara Barat 4,90 2,35 6,97 3,13 3,71 34,53 66,96 77,19 7,68 58,11 

Nusa Tenggara Timur 6,48 0,44 8,84 0,80 3,37 46,09 52,09 87,51 15,52 35,23 

Kalimantan Barat 5,58 2,74 8,73 1,86 9,87 19,59 69,14 80,42 6,61 80,83 

Kalimantan Tengah 7,71 3,40 6,52 1,24 4,84 18,03 52,63 66,26 8,51 51,85 

Kalimantan Selatan 2,78 2,26 3,40 1,14 5,38 15,36 65,97 58,91 6,33 52,02 
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Kalimantan Timur 6,91 3,30 5,93 2,53 10,17 9,01 62,15 33,45 5,37 68,66 

Kalimantan Utara 4,90 5,28 5,98 0,70 3,03 21,63 66,38 42,04 5,11 77,23 

Sulawesi Utara 10,62 0,52 5,42 3,63 12,39 13,19 54,06 62,14 3,81 42,70 

Sulawesi Tengah 3,52 0,88 7,76 1,99 4,01 27,45 55,77 84,04 4,62 34,45 

Sulawesi Selatan 5,10 3,81 7,40 4,12 6,65 18,27 54,51 65,81 3,21 53,59 

Sulawesi Tenggara 2,26 0,59 5,00 1,77 7,60 25,75 58,88 67,72 2,94 52,44 

Gorontalo 1,02 0,53 6,51 0,24 5,11 16,74 71,03 86,00 1,50 22,93 

Sulawesi Barat 15,07 2,76 8,99 3,09 4,11 29,05 64,82 83,52 2,78 47,17 

Maluku 3,34 0,59 6,47 2,39 5,93 41,87 70,35 71,03 6,68 77,80 

Maluku Utara 4,09 1,90 8,27 2,23 5,70 27,48 73,90 73,23 12,23 63,07 

Papua Barat 3,43 3,98 16,03 6,90 8,73 43,33 48,63 67,07 11,18 67,14 

Papua 6,76 2,26 23,28 8,54 3,60 54,69 56,86 78,59 17,26 48,04 

Indonesia 7,40 3,24 5,86 2,93 5,63 18,59 62,01 63,83 7,72 54,85 

 

Tabel 5. Persentase rumah tangga berperilaku tidak peduli dimasing-masing indikator berdasarkan provinsi  
               (Lanjutan) 

Provinsi 
Indikator 

Mencuci 
Pakaian 

Mencuci 
Alat makan 

Air Bekas  Boros Air Angkutan 
Pilih 

Kendaraan 
Mengurangi 
Kendaraan 

Aceh 23,13 14,35 72,84 1,98 67,90 15,67 75,35 

Sumatera Utara 24,85 20,89 71,65 2,46 60,36 18,56 62,91 

Sumatera Barat 36,77 28,73 82,65 4,30 60,95 25,16 71,09 

Riau 33,10 21,60 75,13 1,25 77,41 24,56 77,61 

Jambi 34,91 22,43 75,51 1,26 74,59 25,79 76,40 

Sumatera Selatan 22,83 16,50 70,96 1,61 67,17 20,47 67,26 

Bengkulu 29,35 15,42 84,42 1,87 69,70 26,29 72,45 

Lampung 20,38 15,77 68,48 3,61 65,40 21,70 69,27 

Kepulauan Bangka Belitung 36,48 23,42 59,11 0,26 76,74 30,62 80,35 

Kepulauan Riau 33,83 47,88 76,94 0,67 71,00 26,70 74,22 
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DKI Jakarta 40,68 46,92 71,46 1,27 62,95 18,93 60,22 

Jawa Barat 34,82 45,74 60,63 1,07 54,27 21,00 53,63 

Jawa Tengah 32,34 40,80 64,78 3,62 50,32 23,07 60,78 

DI Yogyakarta 29,74 52,75 59,40 2,13 58,87 29,77 71,36 

Jawa Timur 31,07 37,71 61,04 2,48 58,55 19,99 67,69 

Banten 36,02 42,45 63,34 0,15 60,16 17,73 62,99 

Bali 22,93 45,80 52,19 1,57 72,11 21,08 78,17 

Nusa Tenggara Barat 22,33 36,99 58,57 1,22 48,48 18,06 49,91 

Nusa Tenggara Timur 6,45 2,32 24,26 1,68 27,49 12,80 30,56 

Kalimantan Barat 27,55 20,59 76,37 1,61 61,01 20,79 69,75 

Kalimantan Tengah 37,94 26,07 73,93 1,25 71,25 32,69 67,36 

Kalimantan Selatan 37,71 29,72 78,39 1,52 66,56 25,90 73,34 

Kalimantan Timur 50,76 36,39 70,61 0,60 76,04 29,38 84,64 

Kalimantan Utara 35,95 26,03 72,77 0,45 68,03 25,22 79,36 

Sulawesi Utara 31,83 23,40 64,21 1,61 53,37 17,48 48,91 

Sulawesi Tengah 30,33 22,42 81,02 3,14 61,96 27,21 63,67 

Sulawesi Selatan 26,57 19,35 69,70 2,64 52,62 27,40 61,55 

Sulawesi Tenggara 20,12 11,42 78,44 2,70 60,30 20,43 62,99 

Gorontalo 14,71 11,77 82,69 0,41 45,99 27,12 46,98 

Sulawesi Barat 14,62 16,39 80,99 4,42 50,39 25,52 57,16 

Maluku 20,58 9,35 67,53 2,93 37,34 19,46 38,04 

Maluku Utara 16,80 8,95 85,02 1,87 42,41 21,71 45,63 

Papua Barat 27,04 21,01 78,18 3,99 52,49 34,28 55,22 

Papua 36,21 25,40 65,08 3,47 27,38 12,18 28,30 

Indonesia 31,01 34,20 65,56 2,05 57,82 21,51 62,34 
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Tabel 6. Rata-rata jumlah perilaku tidak peduli 
berdasarkan Provinsi 

 

Provinsi 
Rata-rata 

Skor 
Provinsi 

Aceh 5,33 

Sumatera Utara 5,21 

Sumatera Barat 5,62 

Riau 5,59 

Jambi 5,56 

Sumatera Selatan 4,96 

Bengkulu 5,49 

Lampung 5,10 

Kepulauan Bangka Belitung 5,43 

Kepulauan Riau 5,71 

DKI Jakarta 5,22 

Jawa Barat 4,83 

Jawa Tengah 5,03 

DI Yogyakarta 5,18 

Jawa Timur 5,11 

Banten 5,06 

Bali 5,34 

Nusa Tenggara Barat 5,01 

Nusa Tenggara Timur 3,62 

Kalimantan Barat 5,63 

Kalimantan Tengah 5,31 

Kalimantan Selatan 5,27 

Kalimantan Timur 5,56 

Kalimantan Utara 5,40 

Sulawesi Utara 4,49 

Sulawesi Tengah 5,14 

Sulawesi Selatan 4,82 

Sulawesi Tenggara 4,81 

Gorontalo 4,41 

Sulawesi Barat 5,11 

Maluku 4,82 

Maluku Utara 4,94 

Papua Barat 5,49 

Papua 4,98 

Indonesia 5,07 
 

Tabel 7. H, A, dan IPKLHM berdasarkan Provinsi 

 

 Provinsi H A IPKLHM 

Aceh ,46 ,39 ,18 

Sumatera Utara ,43 ,40 ,18 

Sumatera Barat ,53 ,41 ,21 

Riau ,52 ,41 ,21 

Jambi ,50 ,41 ,21 

Sumatera Selatan ,37 ,40 ,15 

Bengkulu ,49 ,40 ,20 

Lampung ,40 ,40 ,16 

Kepulauan Bangka Belitung ,48 ,41 ,20 

Kepulauan Riau ,56 ,40 ,23 

DKI Jakarta ,43 ,40 ,17 

Jawa Barat ,36 ,41 ,15 

Jawa Tengah ,39 ,41 ,16 

DI Yogyakarta ,45 ,41 ,18 

Jawa Timur ,42 ,41 ,17 

Banten ,42 ,40 ,16 

Bali ,46 ,41 ,19 

Nusa Tenggara Barat ,39 ,41 ,16 

Nusa Tenggara Timur ,13 ,38 ,05 

Kalimantan Barat ,53 ,41 ,22 

Kalimantan Tengah ,46 ,40 ,19 

Kalimantan Selatan ,45 ,40 ,18 

Kalimantan Timur ,54 ,40 ,21 

Kalimantan Utara ,44 ,41 ,18 

Sulawesi Utara ,28 ,39 ,11 

Sulawesi Tengah ,40 ,41 ,17 

Sulawesi Selatan ,35 ,40 ,14 

Sulawesi Tenggara ,33 ,39 ,13 

Gorontalo ,23 ,38 ,09 

Sulawesi Barat ,43 ,40 ,17 

Maluku ,34 ,39 ,13 

Maluku Utara ,35 ,40 ,14 

Papua Barat ,47 ,42 ,20 

Papua ,38 ,40 ,15 

Indonesia ,41 ,40 ,16 
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Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah terhadap Perilaku 

Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah  

Pramudya Ajeng Safitri 

Statistisi Muda Pada Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup 

Email: pramudya@bps.go.id 

 
Abstrak. Pertumbuhan penduduk yang pesat baik dari jumlah maupun kualitas memicu kegiatan 

perekonomian yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya  

pendapatan berbanding lurus dengan konsumsi barang dan jasa, yang berdampak pada 

peningkatan timbulan sampah. Pada 2015, Indonesia menempati posisi kedua penyumbang 

sampah terbesar setelah RRT. Menurut Perpres 97/2017 target penanganan sampah tahun 2017 

sebesar 72 persen sedangkan target pengurangan sampah rumah tangga sebesar 15 persen. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan 

sampah dengan kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah yang diwakili oleh variabel Indeks 

Pembangungan Manusia (IPM) dan PDRB perkapita. Penelitian ini menggunakan analisis 

kuantitatif (regresi linier berganda) untuk melihat hubungan dan deskriptif variabel untuk melihat 

perilaku pengelolaan sampah menurut wilayah. Hasil yang didapat adalah terdapat hubungan 

antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dengan IPM dan PDRB perkapita. Semakin 

baik kondisi sosial ekonomi suatu wilayah maka perilaku kepedulian pengelolaan sampahnya 

semakin baik. Kelompok provinsi dengan IPM dan PDRB perkapita tinggi cenderung berkelompok 

pada nilai IPKPS rendah, begitupun sebaliknya. Dari hasil agregasi indikator penyusun IPKPS dari 

sisi penanganan sampah pada dua kelompok wilayah, didapatkan bahwa 70 persen rumah tangga 

pada kelompok provinsi bukan prioritas paling sering membuang sampah dengan cara diangkut 

petugas atau membawa langsung ke TPS. Namun disisi lain lebih dari 60 persen rumah tangga 

pada kelompok prioritas tinggi masih membakar sampah sebagai upaya mengurangi timbulan 

sampah. 

 

Kata Kunci : IPKPS, PDRB perkapita, IPM, Regresi Linier Berganda 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Balakang 

 

Hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Namun pembangunan yang 

dilakukan selama ini cenderung hanya mengejar kemajuan pembangunan ekonomi 

dengan mengorbankan aspek lingkungan yang ada. Padahal lingkungan merupakan 

bagian dari kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain. Kerusakan 

lingkungan akan mengakibatkan penurunan kualitas pembangunan manusia yang 

otomatis akan berpengaruh pada kemajuan ekonomi dan sosial wilayah tersebut. 

Sehingga muncul konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan 

kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan.  
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Sebagai negara keempat  paling banyak penduduknya di dunia setelah RRT, India, dan 

Amerika Serikat, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Dalam 

jangka waktu lima belas tahun dari tahun 2000 hingga 2015, jumlah penduduk Indonesia 

bertambah sebanyak 50,06 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahun (BPS). 

Pertumbuhan penduduk yang pesat baiknya diimbangi dengan kualitas penduduk yang 

baik. Menurut United Nation Development Progamme (UNDP), penduduk yang 

berkualitas adalah yang berumur panjang dan hidup sehat dengan tingkat pengetahuan 

yang baik serta memenuhi standar hidup layak.  Indikator kualitas hidup ini penting 

untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah.  

 

Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan kebutuhan akan pangan, sandang 

dan papan meningkat. Selain itu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, 

memicu berbagai kegiatan perekonomian didalamnya. Peningkatan pendapatan akan 

memicu konsumsi masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Keynes bahwa konsumsi 

seseorang atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, apabila 

pendapatan seseorang meningkat maka akan berbanding lurus dengan konsumsi 

terhadap suatu barang dan jasa kalaupun ada faktor lain yang juga menentukan, 

menurut keynes semua itu tidak berarti.  

 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menimbulkan dampak yang secara 

tidak sadar membawa perubahan terhadap lingkungan. Peningkatan konsumsi terhadap 

barang dan jasa akan memicu peningkatan timbulan sampah. Sampah ini lebih dari 42 

persen didominasi oleh sampah rumah tangga dengan komposisi sampah organik (66 

persen) dan non organik (KLHK 2016). Bahkan Jambeck (2015) menyebutkan bahwa 

Indonesia berada diperingkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah RRT. 

Sampai saat ini alat kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan sampah adalah 

Peraturan Presiden RI No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Perpres Ini menargetkan pada tahun 2017 timbulan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis diproyeksikan sebesar 65,8 juta ton, sedangkan target penanganannya hanya 

47,3 juta ton atau 72 persen proyeksi timbulan sampah. Dan target pengurangan 

sampah rumah tangga dan sejenisnya mencapai 15 persen dari total timbulan.  

 

Paradigma lama tentang pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat adalah 

tentang bagaimana membuang dan memusnahkannya. Cara ini tentunya akan 

membutuhkan lahan yang cukup luas untuk menampung semua sampah yang dihasilkan 

atau dengan kata lain pengelolaan dilakukan di akhir, tanpa usaha untuk meminimalisasi 

di sumber. Tanpa disadari bahwa dikemudian hari akan timbul masalah baru, salah 

satunya penyediaan lahan tempat membuang sampah dan pencemaran lingkungan yang 

berpengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan 
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Jika melihat perlakuan rumah tangga terhadap sampah, tercatat bahwa sebagian besar 

masyarakat masih membakar sampah untuk mengurangi timbulan sampah yaitu sebesar 

53,03 persen pada tahun 2017. Namun rumah tangga yang membuang sampah ke 

got/sungai/laut menurun dibanding 2013 yang sebesar 7,82 persen menjadi hanya 4,98 

persen pada 2017. Perlakuan cara membuang sampah rumah tangga bergeser jauh lebih 

baik terlihat dari meningkatnya jumlah rumah tangga yang membuang sampah dengan 

diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA, pada tahun 2013 hanya  25,61 persen namun 

pada 2017 meningkat sebesar 35,05 persen (SPPLH 2013 dan Susenas 2017, BPS). 

 

Selain cara membuang dan mengelola sampah yang dihasilkan, rumah tangga juga 

mengurangi sampah terutama sampah plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri 

ketika berbelanja. Pada tahun 2013, hanya sebagian kecil rumah tangga yang sering 

membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja yaitu sekitar 10,07 persen, namun 

meningkat pada tahun 2017 menjadi 18,65 persen rumah tangga yang sering dan selalu 

membawa tas belanja sendiri. Namun yang menjadi catatan adalah sebagian besar 

rumah tangga tidak pernah membawa tas belanja sendiri, walau kondisi 2017 membaik 

daripada 2013, dari 70,20 persen rumah tangga pada 2013, menjadi hanya 54,85 persen 

pada 2017. 

 

1.2. Tujuan Penulisan 

 

Berbedanya kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial di provinsi-provinsi Indonesia, 

dan adanya dinamika perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi menarik 

untuk diteliti. Maka tujuan penelitian adalah untuk melihat hubungan perilaku 

ketidakpedulian pengelolaan sampah terhadap kemajuan wilayah dimana dia tinggal, 

untuk kemudian melihat perilaku pengelolaan sampah masyarakat di wilayah tersebut. 

Asumsi penelitian ini adalah perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah 

berhubungan dengan kemajuan wilayah dimana dia tinggal. Kemajuan wilayah dalam 

penelitian ini diwakili oleh indikator sosial ekonomi yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan PDRB perkapita.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kajian Literatur 

 

Terkait dengan penelitian pengelolaan sampah, Wilson et.al (2012) telah melakukan 

penelitian terkait pengelolaan limbah terpadu dan berkelanjutan yang salah satu 

hasilnya menunjukkan scatter plot hubungan banyaknya timbulan sampah dengan IPM 

dan PDRB perkapita bahwa timbulan sampah perkapita meningkat seiring tingkat IPM 

dan PDRB perkapita di 20 kota di 6 benua. Hasil yang didapat dalam makalah ini 

pentingnya fokus pada tatakelola dan teknologi pengelolaan sampah serta membangun 
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kekuatan kota yang ada contohnya adalah meningkatkan peran penting sektor informal 

di kota-kota di banyak negara berkembang yang akan memberikan tingkat daur ulang 

sebanding dengan sistem negara maju. Sayangnya pada penelitian ini tidak membahas 

perilaku penduduk terhadap pengelolaan sampahnya. 

 

Penelitian yang menggunakan IPM sebagai ukuran perkembangan suatu daerah yang 

dihubungakan dengan penyakit dan lingkungan juga dilakukan oleh Ramani (2017). 

Ramani membandingkan IPM dengan Indikator lingkungan internasional di 187 negara 

United Nation Development Program (UNDP), yaitu indikator Environmental 

Performance Index (EPI) dan Green House Emission (GHE), dan hasilnya menunjukkan 

bahwa perubahan IPM (baik peningkatan ataupun penurunannya) akan menimbulkan 

konsekuensi di berbagai bidang khususnya pada aspek lingkungan, kesehatan ataupun 

gizi masyarakat. Khusus pada aspek lingkungan hasilnya adalah semakin baik IPM, maka 

kondisi lingkungan secara makro akan semakin baik, terlihat dari korelasi positif antara 

IPM dengan EPI dan IPM dengan GHE. 

 

Hampir bersamaan dengan digunakannya IPM, pada tahun 1991 mulai diperkenalkan 

Environmental Kuznets Curve (EKC) yang dibuat oleh Simon Kuznet. EKC merupakan 

modifikasi dari Kuznet Curve yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1954. EKC 

adalah penjelasan hipotetik yang menyatakan hubungan antara degradasi lingkungan 

dengan pendapatan per kapita sebagai ukuran kemajuan suatu wilayah berbentuk U 

Terbalik. Seperti yang terlihat pada Gambar.1. 

 

 

Menurut Kuznet, pada awal-awal pembangunan suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi 

--melalui penerapan dan perkembangan teknologi-- dapat merusak kelestarian alam dan 

lingkungan. Seiring berjalan waktu dan naiknya pendapatan perkapita, kemudian 

Gambar 1. Environmental Kuznet Curve 
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keadaan ini mencapai titik balik ditandai dengan munculnya usaha dan kesadaran untuk 

memperbaiki kualitas lingkungan, sehingga untuk wilayah yang lebih maju dengan 

kemajuan teknologinya, kelestarian lingkungan hidup semakin bisa dijamin 

keberadaannya.   

 

Kajian terkait perlakuan rumah tangga terhadap sampah, pernah dilakukan di Indonesia. 

Salah satunya oleh Purnama (2013) yang melihat hubungan antara tingkat pendidikan 

dan pendapatan keluarga terhadap sikap dan pengelolaan sampah rumah tangga di desa 

Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Faktor keadaan masyarakat dalam segi 

tingkat pendidikan dan pendapatan dianggap memiliki berpengaruh Dalam melihat 

peran serta masyarakat secara aktif dalam mengelola sampah, sehingga Purnama 

melakukan penarikan data primer terhadap sample berjumlah 120 orang responden. 

Penelitian memperolah hasil bahwa tingkat pendapatan keluarga berpengaruh positif 

terhadap sikap pengelolaan sampah rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan 

keluarga, akan semakin tinggi pula sikap sikapnya untuk mengelola sampah rumah 

tangga.  

 

2.2. Tinjauan Teori 

 

Dengan beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya, menarik untuk melihat perilaku 

rumah tangga dalam mengelola sampah dikaitkan dengan kemajuan wilayahnya. Data 

perilaku pengelolaan sampah sudah dibuat indeks kompositnya oleh Mardiyah (2018) 

yang diambil dari data Susenas Modul Hansos 2017. Indikator kemajuan wilayah yang 

terpilih adalah indikator PDRB perkapita yang merupakan gambaran kemajuan ekonomi 

suatu wilayah yang sudah dibagi menurut banyak penduduk serta indikator IPM yang 

merupakan gambaran kemajuan kualitas penduduk sebagai pelaku pengelola sampah. 

 

Mardiyah telah mengukur perilaku rumahtangga terkait ketidakpedulian terhadap 

pengelolaan sampah dengan menghasilkan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan 

Sampah (IPKPS). IPKPS merupakan bagian dari Indeks Perilaku Ketidakpedulian 

Lingkungan Hidup (IPKLH). IPKLH ini terbatas pada 4 dimensi perilaku rumah tangga 

mengenai penggunaan air, transportasi, penggunaan energi dan pengelolaan sampah. 

Dipilihnya IPKPS dibanding hasil pengukuran lainnya adalah karena dimensi pengelolaan 

sampah memberikan share hasil terbesar yaitu 35,53 persen terhadap IPKLH. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa ketidakpedulian pengelolaan sampah memberikan 

sumbangan besar terhadap tingginya tingkat ketidakpedulian suatu daerah terhadap 

lingkungan. IPKPS sendiri terbentuk dari dua indikator yaitu perlakuan yang paling sering 

dilakukan terhadap sampah diambil dari R.908B dan frekuensi membawa tas belanja 

sendiri ketika berbelanja dari R.911 Susenas Modul Hansos 2017.  
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Pemilihan indikator PDRB perkapita sebagai salah satu ukuran kemakmuran suatu 

daerah yang merepresentasikan pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah 

tersebut. PDRB yang digunakan adalah atas dasar harga berlaku yang merupakan jumlah 

nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 

wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi 

dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencangkup komponen-komponen faktor 

pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan 

pajak tidak langsung neto. Dengan menghitung nilai tambah dari masing-masing sektor 

dan menjumlahkannya, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, makan dihasilkan 

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku. 

 

Pemilihan indikator IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 

1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development 

Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: Umur panjang dan hidup 

sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan 

suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain 

sebagai ukuran kinerja Pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). 

 

III. Metodologi Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Metode regresi linier berganda yang dapat digunakan untuk 

menganalisa pengaruh beberapa peubah penjelas atau peubah bebas terhadap satu 

peubah tak bebas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Metode yang 

digunakan diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan hasil pendugaan parameter 

yang memiliki sifat tak bias linier terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE). Secara 

ringkas, sifat BLUE mengandung arti bahwa pendugaan parameter yang dihasilkan akan 

memiliki varian yang minimum dan tidak berarti pendugaan dari masing-masing sample 

akan sama dengan populasinya.  

 

Penelitian cross-sectional hanya mengobservasi fenomena pada satu titik waktu 

tertentu. Penelitian yang bersifat eksploratif, deskriptif, ataupun eksplanatif, penelitian 

cross-sectional mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain pada 

populasi yang diteliti, menguji keberlakuan suatu model atau rumusan hipotesis serta 

tingkat perbedaan diantara kelompok sampling pada satu titik waktu tertentu. (Nurdini, 
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2006). Adapun variabel penelitiannya adalah Indeks Perilaku Ketidakpedulian 

Pengelolaan Sampah (IPKPS) sebagai variabel terikat (dependent variable). PDRB 

perkapita (Kapita) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel bebas 

(independent variable). Model regresi secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk 

berikut: 

IPKPS = β0 + β1 Kapita+ β2 IPM + e 

dengan :  

β0  : konstanta 

β1, β2, : Koefisien variabel 

e  : error term  

 

Uji Asumsi Klasik 

Sebagai upaya untuk menghasilkan model yang efisien, fisibel dan konsisten, maka perlu 

pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi model yaitu gangguan antara waktu (time-

related disturbance), gangguan antar individu (cross sectional disturbance), dan 

gangguan akibat keduanya. Uji asumsi klasik terdiri dari : 

 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. asumsi normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah 

(data) residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal. Kriteria sebuah 

(data) residual terdistribusi normal atau tidak dengan pendekatan Normal P-P Plot dapat 

dilakukan dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada gambar. Jika titik tersebar di 

sekitar garis dengan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan nilai residual 

terdistribusi normal. 

 

b.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan mengetahui adanya korelasi yang kuat antara variabel 

bebas X1=f (X2) atau X2=f (X3) atau sebaliknya. Akibat variabel bebas memiliki korelasi 

yang tinggi, sehingga sulit memisahkan efek satu variabel bebas terhadap variabel 

terikat dari efek variabel bebas lainnya. Dalam makalah ini alat yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan hasil output SPSS yakni VIF. 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan atau tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi 

multikolinearitas dalam model. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah varians data konstan 

(homoskedastis) atau tidak (heteroskedastis). Gejala Heteroskedastisitas akan ditemui 

pada penelitian yang menggunakan data cross section. Heteroskedastisitas 

menimbulkan dampak tidak efisiennya proses estimasi, namun hasil estimasi tetap 
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konsisten dan tidak bias. Masalah Heteroskedastisitas menjadikan uji t dan uji F menjadi 

menyesatkan. Untuk menguji ada tidak variasi error yang berpola atau yang disebut 

dengan heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat 

Scatterplot (alur sebaran) antara residual dan nilai prediksi dari variabel terikat yang 

telah distandarisasi. 

 

d.  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam 

model prediksi dengan perubahan waktu. Autokorelasi biasanya terjadi pada data time 

series, yaitu apabila error term suatu observasi mempengaruhi error term observasi pada 

periode berikutnya. Kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada 

Gambar 2. 

Gamb ar 2. Kriteria Terjadi Autokorelasi 

Uji Statistik 

a) Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji kelayakan model atau uji simultan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi 

model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Apabila nilai prob. F hitung <  alpha (0,05) 

maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak.  

 

b) Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter 

(koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model 

regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Parameter 

yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersept (konstanta) dan slope (koefisien 

dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji-t difokuskan pada parameter slope 

(koefisien regresi) saja. Jadi uji-t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi. Apabila nilai 

Prob.t hitung (Sig) < alpha (0.05) maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya. 

 

c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya 

sumbangan atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nilai 

koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square. Karena 

varibel bebas yang digunakan lebih dari satu, maka yang dilihat Adjusted R-Square. 
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IV. PEMBAHASAN 

4.1. Variabel dan data yang digunakan 

 

Data PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperolah dari Badan 

Pusat Statistik. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah (IPKPS) tahun 2017 

merupakan hasil penelitian Mardiyah (2018) yang menggunakan data Susenas Modul 

Hansos 2017. Data yang sama juga digunakan dalam deskripsi melihat perilaku 

pengelolaan sampah. 

 

Tabel 1. Variabel Independen, Dependen, Satuan dan Tahun 

Variabel Keterangan Satuan Tahun 

IPKPS Indeks Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan 

Sampah 

poin 2017 

Kapita PDRB per kapita Juta rupiah 2017 

IPM Indeks pembangunan Manusia  poin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan data cross section 34 provinsi di Indonesia. Tabel 2 adalah 

hasil deskripsi data dari variabel dependent dan independet penelitian ini. Deskripsi data 

menjelaskan sebaran data tiap variabel di provinsi-provinsi Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil koefisien korelasi antar variabel pada Tabel 3, didapat bahwa hubungan 

variabel dependen (IPKPS) dan independent-nya (Kapita dan IPM) termasuk tinggi 

dengan arah hubungan negatif, semakin tinggi IPKPS, maka Kapita dan IPM semakin 

rendah.  

N Min Max Mean SD

IPKPS 34 ,46 ,88 ,7244 ,07533

Kapita 34 17,24 232,34 55,9959 43,73085

IPM 34 58,05 79,60 69,1597 4,15043

Valid N 

(listwise)
34

Descriptive Statistics

Tabel 2. Analisa Deskriptif Data 

IPKPS Kapita IPM

IPKPS 1,000 -,756 -,640

Kapita -,756 1,000 ,506

IPM -,640 ,506 1,000

Pearson 

Correlation

Correlations

Tabel 3. Kekuatan hubungan antar variabel 
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4.2. Uji Asumsi Klasik 

 

Pada uji asumsi klasik, diperoleh bahwa semua asumsi terpenuhi, hasil pengujiannya 

sebagai berikut: 

 

a.  Uji Normalitas 

Analisa Deskriptif data sebaran titik-titik dari gambar Normal P-P Plot pada Gambar 3 

relatif mendekati garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residual 

terdistribusi normal.  

 

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada Tabel Coefficientsa dua kolom terakhir 

(Tabel 4.). Nilai VIF untuk variabel Kapita dan IPM tidak lebih besar dari 10, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut.  

Gambar 3. Normal P-P Plot 

Tolerance VIF

(Constant)

Kapita ,744 1,344

IPM ,744 1,344

1

a. Dependent Variable: IPKPS

Coefficients
a

Model

Collinearity Statistics

Tabel 4. Nilai VIF dan Tolerance 
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c.  Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar Scatterplot, seperti pada Gambar 

4. Dari gambar scatterplot terlihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur 

tertentu, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain 

terjadi homoskedastisitas. 

 

d.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi biasanya tidak muncul pada data cross section, karena hanya menunujukan 

satu titik waktu saja. Tabel 5 memperlihatkan nilai Durbin Watson pada tabel model 

summary: 

 

 

Dari persamaan IPKPS didapat nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,658. Dari Tabel DW-

stat dan Jumlah data (n)=34 serta k=2 (k= jumlah variable bebas) diperoleh nilai 

dL=1.332, dU=1.580, maka dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi 

1 ,813
a ,661 ,639 1,658

a. Predictors: (Constant), IPM, Kapita

b. Dependent Variable: IPKPS

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted 

R Square

Durbin-

Watson

Gambar 4. Scatterplot 

 

Tidak ada Autokorelasi 

Autokor

elasi  (+) 

+ 

Inconclus

ive 

Inconclus

ive 

 

Autokor

elasi  (-) 

 
    0            1,332            1,580              2            2,420          2,668             4 
     0              dL               dU                 2             4-dU           4-dL             4 

Tabel 5. Hasil Durbin Watson dan nilai kriteria 
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seperti terlihat pada gambar diatas. Karena nilai DW adalah 1.658 berada pada daerah 

antara dU dan 4-dU, maka terletak di daerah tidak ada masalah autokorelasi.  

 

4.3. Uji Statistik 

a) Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVAa di bawah ini. Nilai prob. F hitung terlihat pada 

kolom terakhir (Sig). Pada Tabel 6 terlihat nilai prob. F hitung (Sig.) nilainya 0,000 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB perkapita (Kapita) terhadap variabel terikat 

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah (IPKPS). 

 

b) Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel Coefficientsa (Tabel 7). Nilai prob. t hitung (Sig.) 

dari variabel bebas Kapita sebesar 0,000 dan IPM sebesar 0,008 yang keduanya lebih 

kecil dari 0,05 sehingga variabel bebas Kapita dan IPM berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat IPKPS pada alpha 5 persen atau dengan kata lain, PDRB perkapita dan 

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian Lingkungan Hidup pada dimensi perilaku pengelolaan sampah pada 

taraf keyakinan 95 persen.  

 

 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression ,124 2 ,062 30,260 ,000
b

Residual ,063 31 ,002

Total ,187 33

1

a. Dependent Variable: IPKPS

b. Predictors: (Constant), IPM, Kapita

ANOVA
a

Model

Tabel 6. Uji F pada Tabel Anova  

Standardized 

Coefficients

B

Std. 

Error Beta

(Constant) 1,215 ,147 8,280 ,000

Kapita -,001 ,000 -,581 -4,798 ,000

IPM -,006 ,002 -,346 -2,856 ,008

1

a. Dependent Variable: IPKPS

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Tabel 7. Hasil Uji t 
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c) Koefisien Determinasi 

Pada Model Summary yang ditunjukkan pada Tabel 8 terlihat nilai Adjusted R-Square 

yang besarnya 0,639 menunjukkan bahwa PDRB perkapita dan IPM mampu menjelaskan 

63,9 persen dari perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah, sedangkan sisanya 36,1 

persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Hasil Regresi Model 

 

Hasil uji asumsi klasik memastikan bahwa persyaratan minimal sebuah model regresi 

linier telah dipenuhi, serta uji kelayakan memastikan bahwa model regresi linier yang 

diestimasi layak menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka 

model regresi linier berganda yang telah diestimasi di bawah ini: 

IPKPS = 1,215 – 0,001 Kapita – 0,006 IPM + e 

 

Hubungan antara PDRB Perkapita dan Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah 

PDRB perkapita secara linier berkorelasi negatif dan signifikan terhadap perilaku 

ketidakpedulian pengelolaan sampah. Setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1 juta 

rupiah per jiwa, maka perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah akan turun sebesar 

0.001 poin dengan asumsi variable lain dianggap konstan (ceteris paribus). Artinya 

semakin baik perekonomian wilayah, perilaku kepedulian pengelolaan sampahnya 

semakin baik.  

 

1
,813

a ,661 ,639 ,04523

Model Summary
b

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of 

the Estimate

a. Predictors: (Constant), IPM, Kapita

b. Dependent Variable: IPKPS

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi 

B

Std. 

Error Zero-order Partial

(Constant) 1,215 ,147 8,280 ,000

Kapita -,001 ,000 -4,798 ,000 -,756 -,653

IPM -,006 ,002 -2,856 ,008 -,640 -,456

1

a. Dependent Variable: IPKPS

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Correlations

Tabel 9. Hasil regresi Model 
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Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Perilaku Ketidakpedulian 

Pengelolaan Sampah 

 

Indeks pembangunan manusia secara linier berkorelasi negatif dan signifikan terhadap 

perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah. Setiap kenaikan 1 poin IPM, maka 

perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah akan turun sebesar 0.006 poin dengan 

asumsi variable lain dianggap konstan (ceteris paribus).  

 

4.5. Analisa Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah dengan Kondisi Sosial-

Ekonomi menurut Provinsi 

 

Bagian ini bertujuan untuk melihat plot provinsi dilihat dari tinggi/rendahnya nilai indeks 

perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dibandingkan dengan kondisi sosial 

ekonomi setempat. Dengan analisis kuadran diharapkan dapat memetakan provinsi-

provinsi yang menjadi prioritas perilaku pengelolaan sampah buruk dengan kendala 

PDRB perkapita rendah dan IPM rendah.  Kriteria pembentuk nilai sumbu pada setiap 

variabel dijabarkan sebagai berikut.  

 

 

Variabel Nilai 

Sumbu 

Satuan Dasar penetapan Baik Buruk 

IPKPS 0,72 Poin IPKPS Nasional ≤ 0,72 > 0,72 

IPM 70 Poin Kategori Pengelompokan IPM (BPS) 

- IPM < 60 : IPM rendah 

- 60 ≤ IPM < 70 : IPM Sedang 

- 70 ≤ IPM < 80 : IPM Tinggi 

- IPM ≥ 80 : IPM Sangat Tinggi 

≥ 70 < 70 

PDRB 

perkapita 

58,49 

 

Juta 

rupiah 

perjiwa 

Sasaran PDB perkapita tahun 2017 

menurut RPJMN 2015-2019 

≥ 58,49 

 

< 58,49 

 

 

 

Dengan meletakkan IPKPS pada sumbu Y dan PDRB perkapita dan IPM pada sumbu X, 

dan membagi plot berdasar nilai sumbu yang ditentukan maka pembagian kuadrannya 

sebagai berikut:  

 Kuadran I: Prioritas tinggi (Y buruk - X buruk) 

 Kuadran II: Prioritas Sedang (Y buruk - X baik) 

 Kuadran III: Prioritas Rendah (Y baik - X buruk) 

 Kuadran IV: Bukan Prioritas (Y baik - X baik) 

Tabel 10. Penetapan nilai Sumbu kuadran 
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Hasil plot provinsi pada IPKPS terhadap kondisi sosial ekonomi wilayah ditunjukkan pada 

bagian  berikut: 

                    Gambar 5. Plot Provinsi pada IPKPS terhadap IPM 

 

Provinsi yang termasuk dalam kelompok prioritas tinggi terletak di kuadran I dimana 

perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah tinggi (buruk), dan IPM rendah, yaitu 

Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Papua Barat, Papua, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, 

Maluku, Maluku Utara. Sedangkan provinsi dengan kondisi baik terletak pada kuadran 

IV (bukan prioritas) dimana perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah rendah (baik), 

dan IPM tinggi, provinsi yang bukan prioritas adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 

Kalimantan Timur, Bali, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara. 

 

Pada hasil plot diagram terlihat hubungan negatif yang menggambarkan semakin tinggi 

Indeks Pembangunan Manusia suatu wilayah, semakin peduli terhadap pengelolaan 

sampah. Provinsi-provinsi dengan IPM tinggi  cenderung berkelompok pada IPKPS 

sedang sampai rendah (Kuadran IV). Sebaliknya provinsi-provinsi dengan IPM rendah, 

cenderung mengelompok pada nilai IPKPS tinggi (Kuadran I). Dari analisis kuadran 

memperlihatkan pola pengelompokan provinsi di Kuadran I dan Kuadran IV, sementara 

provinsi lain cenderung berkumpul di sumbu potong. 
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          Gambar 6. Plot Provinsi pada IPKPS terhadap PDRB perkapita 

 

Provinsi yang menjadi prioritas tinggi terletak di kuadran I dimana perilaku 

ketidakpedulian pengelolaan sampah tinggi (buruk), dan PDRB perkapita rendah, yaitu 

Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Selatan, 

Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Yang terburuk 

adalah Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Barat dan Maluku, karena letaknya yang 

cenderung lebih jauh dari titik potong sumbu. Sedangkan provinsi yang sudah berkondisi 

baik terletak pada kuadran IV (bukan prioritas) dimana perilaku ketidakpedulian 

pengelolaan sampah rendah (baik), dan PDRB perkapita tinggi, provinsi yang bukan 

prioritas adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau dan 

Riau. 

 

Pada hasil plot diagram terlihat hubungan negatif yang menggambarkan semakin tinggi 

PDRB perkapita suatu wilayah, semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Provinsi-

provinsi dengan PDRB/kapita tinggi cenderung berkelompok pada nilai IPKPS rendah 

(Kuadran IV). Sebaliknya provinsi-provinsi dengan PDRB perkapita rendah, lebih banyak 

mengelompok pada nilai IPKPS sedang sampai tinggi (Kuadran I).  

 

4.6. Analisis Perilaku Ketidakpedulian pengelolaan sampah menurut Wilayah 

 

Pemetaan provinsi ini bertujuan mengetahui bagaimana perbedaan perilaku 

pengelolaan sampah di wilayah prioritas tinggi dan wilayah yang bukan prioritas. Dengan 

menganalisa perilaku pada dua kelompok wilayah diharapkan dapat menjadi dasar 
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perubahan perilaku masyarakat setempat bahkan dasar pemerintah menetapkan 

program dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. 

 

Dari dua diagram sebelumnya, Plot Provinsi pada IPKPS dengan PDRB perkapita dan IPM, 

tiap provinsi dipetakan menurut letak pada masing-masing kuadran. Provinsi yang pada 

dua diagram plot terletak di kuadran I (IPKPS buruk terhadap PDRB perkapita rendah 

dan IPM rendah) dianggap menjadi kelompok prioritas tinggi , sedangkan provinsi yang 

pada dua diagram plot terletak di kuadran IV (PKPS baik terhadap PDRB perkapita tinggi 

dan IPM tinggi) dianggap kelompok bukan prioritas. Dari hasil pemetaan provinsi, 

diperoleh kelompok provinsi prioritas tinggi adalah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, 

Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Sulawesi Barat, Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan kelompok provinsi bukan prioritas 

adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Riau. Setelah didapat dua 

kelompok provinsi yang bisa dikatakan bertolak belakang ini, kemudian akan dianalisa 

perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah di kedua kelompok tersebut.  

 

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah (IPKPS) dibentuk dari dua 

indikator yaitu perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap sampah diambil dari 

R.908B dan frekuensi membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja dari R.911 Susenas 

Modul Hansos 2017. Dengan melakukan  agregasi pada dua indikator untuk kelompok 

prioritas tinggi dan kelompok bukan prioritas, maka dapat dilihat perbedaan pola 

perilaku pengelolaan sampah di dua kelompok wilayah tersebut.  

 

Pada Indikator perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap sampah, sebagian besar 

perilaku pengelolaan sampah yang baik dilakukan oleh rumah tangga pada provinsi di 

kelompok bukan prioritas, sedangkan perilaku pengelolaan sampah yang buruk masih 

ditunjukkan oleh provinsi pada kelompok prioritas tinggi. Pada indikator ini, lebih dari 

50 persen rumah tangga di kelompok provinsi bukan prioritas, sampahnya sudah 

diangkut oleh petugas, dan lebih dari 20 persen rumah tangga langsung membuang 

sampah ke TPS. Sementara pada kelompok provinsi prioritas tinggi, hanya 16 persen 

rumah tangga yang membuang sampah dengan diangkut oleh petugas, dan hanya 8 

persen yang sudah membuang langsung ke TPS.  

 

Yang perlu mendapat perhatian adalah perlakuan rumah tangga yang paling sering 

terhadap sampah di kelompok provinsi prioritas tinggi,  lebih dari 60 persen rumah 

tangga masih membakar sampah sedangkan bukan prioritas tidak sampai 25 persen 

rumah tangga. Perilaku membuang sampah ke sungai/got/selokan dilakukan oleh 

hampir 6 persen rumah tangga di kelompok prioritas tinggi, dan hanya 2 persen rumah 

tangga di kelompok bukan prioritas. Lebih banyak rumah tangga di kelompok prioritas 
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tinggi yang menimbun dan mengubur sampah serta membuang sampah sembarangan 

dibanding rumah tangga di kelompok bukan prioritas. 

 

 Namun hasil yang berbeda diperoleh dari indikator frekuensi rumah tangga membawa 

tas belanja sendiri ketika berbelanja. Sejumlah 22 persen rumah tangga pada provinsi 

kelompok prioritas tinggi selalu dan sering membawa tas belanja sendiri, sedangkan di 

kelompok bukan prioritas hanya 13 persen. Sebaliknya hampir 69 persen rumah tangga 

pada kelompok bukan prioritas tidak pernah membawa tas belanja sendiri. Hasil ini 

belum dilakukan penelitian lebih lanjut, namun penulis beranggapan bahwa semakin 

tinggi pendapatan perkapita rumah tangga cenderung menganggap enteng nilai 

ekonomis yang dikeluarkan setiap kantong plastik saat berbelanja. Atau semakin tinggi 

pendapatan, semakin sering berbelanja, sehingga rumahtangga tidak mau repot 

membawa tas belanja sendiri.  

 

 

 

 

 

Indikator Kategori
 Kelompok 

Prioritas 

 Kelompok 

kinerja baik 

Sampah diangkut petugas 16,48        50,38         

Dibuang ke TPS 8,76          20,58         

Didaur ulang 0,07          0,16           

Dibuat kompos/pupuk 0,72          0,09           

Disetor ke bank sampah 0,42          0,36           

Dibuang ke 

sungai/got/selokan
5,80          2,13           

Dibakar 60,99        24,82         

Ditimbun/dikubur 2,71          0,60           

Dibuang sembarangan 2,64          0,75           

Lainnya 1,41          0,13           

Selalu 10,39 6,52

Sering 11,60 6,79

Kadang-kadang 28,82 18,01

Tidak pernah 49,20 68,69

Perlakuan yang 

paling sering 

dilakukan 

terhadap 

sampah

Frekuensi 

rumah tangga 

membawa tas 

belanja sendiri 

ketika 

berbelanja

Tabel 11. Agregasi R.908B dan 911 pada 2 kelompok wilayah 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Terdapat hubungan antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dengan 

kondisi sosial ekonomi wilayah (diwakili IPM dan PDRB perkapita). Semakin baik 

kondisi sosial ekonomi suatu wilayah maka perilaku kepedulian pengelolaan 

sampahnya semakin baik. Dari persamaan model didapat bahwa PDRB perkapita dan 

IPM secara linier berkorelasi negatif dan signifikan terhadap Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian Pengelolaan Sampah. Setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1 

juta rupiah per jiwa, maka perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah akan turun 

sebesar 0.001 poin (ceteris paribus). Dan setiap kenaikan 1 poin IPM, maka perilaku 

ketidakpedulian pengelolaan sampah akan turun sebesar 0.006 poin (ceteris 

paribus).  

2. Pada hasil dua plot diagram terlihat bahwa provinsi-provinsi dengan PDRB/kapita 

tinggi atau IPM tinggi cenderung berkelompok pada nilai IPKPS rendah. Sebaliknya 

provinsi-provinsi dengan PDRB perkapita rendah atau IPM rendah  cenderung 

mengelompok pada nilai IPKPS tinggi. Dengan ini terpenuhi asumsi bahwa perilaku 

ketidakpedulian pengelolaan sampah berhubungan dengan kemajuan wilayah 

dimana dia tinggal yang diwakili oleh indikator PDRB perkapita dan IPM. Ragam 

kemajuan provinsi sejalan dengan teori Environment Kuznet Curve (EKC). 

3. Dari hasil agregasi indikator penyusun IPKPS pada dua kelompok wilayah, didapatkan 

bahwa rumah tangga pada provinsi bukan prioritas (dimana perilaku pengelolaan 

sampah dan kondisi sosial ekonominya sudah baik), lebih dari 70 persen rumah 

tangganya paling sering membuang sampah dengan cara diangkut petugas atau 

membawa langsung ke TPS. Sebaliknya, lebih dari 60 persen rumah tangga pada 

kelompok prioritas tinggi masih membakar sampah sebagai upaya mengurangi 

timbulan sampah. Hal ini bisa berarti tidak terjangkaunya rumah tangga dari petugas 

pengangkut sampah atau jauhnya jarak rumah ke TPS menyebabkan kebanyakan 

rumah tangga pada kelompok prioritas tinggi memilih membakar sampah. 

 

Saran Kebijakan 

1. Sebagai upaya memenuhi target penanganan sampah menurut Perpres no. 97/2017, 

Pemerintah Daerah pada provinsi-provinsi kelompok prioritas tinggi sebaiknya 

memperluas jangkauan petugas kebersihan yang ada atau menambah jumlah TPS 

agar sebanyak mungkin permukiman tercakup. 

2. Sebagai upaya memenuhi target pengurangan sampah menurut Perpres no. 

97/2017, pada subtarget pembatasan timbulan sampah, pemerintah pusat 

sebaiknya meneruskan program kantong plastik berbayar, karena cukup efektif 

untuk menyasar kelompok provinsi prioritas tinggi. Pada subtarget pendaur ulangan 

sampah, rumahtangga pada kelompok prioritas tinggi lebih banyak yang merubah 
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sampah menjadi pupuk/kompos dibanding mendaur-ulang atau disetor ke bank 

sampah. 

3. Dalam pembuatan program terkait sampah sebaiknya pemerintah daerah terutama 

yang menjadi provinsi prioritas tinggi, mengalokasikan dana lebih besar dengan 

menjalankan program-program terkait pengelolaan sampah yang padat karya seperti 

pengomposan, karena selain mengurangi pengangguran (pro-job), meningkatkan 

pendapatan (pro-growth), mengurangi kemiskinan (pro-poor) dan menjaga 

kelesatarian lingkungan (pro-environment). 
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Abstrak. Perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup merupakan salah satu ulah manusia yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Perilaku mengurangi tas plastik dalam berbelanja, 

menggunakan lampu hemat energi di rumah, mengurangi polusi udara dengan 

mempertimbangkan membeli transportasi yang ramah lingkungan dan tidak membiarkan air 

mengalir saat tidak digunakan merupakan contoh bentuk kepedulian terhadap lingkungan. IPKLH 

hasil Susenas Modul Hansos 2017 merupakan alat ukur yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat perilaku ketidakpedulian suatu wilayah terhadap lingkungan hidup. Tingkat 

perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup ini terbatas pada perilaku rumah tangga mengenai 

pengelolaan air, penggunaan transportasi, penggunaan energi, pengelolaan sampah pada unit 

analisis wilayah provinsi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik rumah 

tangga suatu wilayah yang mempengaruhi perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup. Metode 

yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan data 

Susenas Modul Hansos 2017 dengan responden Kepala Rumah Tangga yang mewakili karakteristik 

rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan α 0,05 dari delapan variabel yang 

diduga mempengaruhi perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup terdapat, empat yang 

signifikan. Empat variabel tersebut adalah X3  (Persentase KRT pada kelompok umur 18-65 tahun), 

X6 (Persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama), X7 (Rata-rata 

pertanyaan pengetahuan terhadap lingkungan hidup yang dijawab benar oleh rumah tangga) dan 

X8 (Persentase rumah tangga yang berpartisipasi sering dan selalu terkait lingkungan hidup seperti 

kerja bakti). 

Kata Kunci:  Perilaku , IPKLH, Susenas Modul Hansos 2017, Regresi  Linier Berganda 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 

Lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.  Dari 

lingkungan, manusia mengambil manfaat sumber daya alam untuk pemenuhan 

kebutuhan hidupnya. Sebaliknya lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan 

perilaku manusia. Harapannya sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia 

mailto:riskaa@bps.go.id
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bukan hanya pada generasi saat ini melainkan sampai generasi berikutnya. Namun 

kenyataannya, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup semakin menurun dengan 

kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia yang kurang peduli 

terhadap keseimbangan dan keharmonisan lingkungan. 

 

Pada dasarnya, kepedulian terhadap lingkungan tidak dapat tercipta dengan sendirinya. 

Diperlukan berbagai perangkat untuk mewujudkannya, seperti penegakan hukum, 

infrastruktur yang memadai dan program-program edukasi. Pemahaman akan 

pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan perlu ditanamkan dari generasi ke 

generasi. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup juga perlu dilakukan sejak dini 

sehingga tertanam nilai-nilai kecintaan akan lingkungan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan akan pentingnya lingkungan sehingga menumbuhkan kesadaran mereka 

untuk berperilaku peduli lingkungan. Pengetahuan ini selain diperoleh melalui 

pendidikan formal juga diperoleh lewat pendidikan non formal. Keluarga atau rumah 

tangga merupakan salah satu media pendidikan non formal yang berperan mengajarkan 

serta memotivasi anggota rumah tangga dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan 

lingkungan dengan berperilaku ramah lingkungan. Keterlibatan rumah tangga dalam 

menjaga kebersihan lingkungan seperti kerja bakti termasuk juga perilaku yang peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Dengan berpartisipasi terkait kegiatan lingkungan sekitar 

rumahnya setidaknya dapat meminimalisir tejadinya bencana alam seperti banjir serta 

resiko anggota rumah tangga yang terjangkit penyakit dari lingkungan yang tidak terjaga 

kebersihannya. 

 

Beberapa contoh lain dari perilaku ramah lingkungan yang diterapkan di rumah tangga 

antara lain menggunakan lampu hemat energi, mematikan lampu saat tidak digunakan 

dan memanfaatkan pencahayaan matahari untuk penerangan di rumah tangga; 

mengelola sampah seperti menerapkan 5-R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace dan 

Repair) terhadap sampah rumah tangga atau membawa tas belanja sendiri untuk 

mengurangi sampah plastik; menghemat air seperti tidak membiarkan air mengalir saat 

tidak digunakan atau memanfaatkan air bekas untuk keperluan rumah tangga dan 

mengurangi polusi udara dengan mempertimbangkan membeli transportasi yang ramah 

lingkungan.  

 

Pemerintah sendiri telah membuat peraturan terkait perilaku penduduk untuk menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup.  

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Peran Serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah.  
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 tentang Kepedulian 

Masyarakat terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.  

4. Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.  

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Air Tanah. 

 

BPS sebagai instansi yang bertanggung jawab atas ketersediaan data dan sebagai bentuk 

kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup sudah melaksanakan survei terkait 

lingkungan hidup sebanyak empat kali yang terdapat dalam kegiatan Survei Perilaku 

Peduli Lingkungan Hidup Tahun 2012-2013 serta kegiatan Modul Ketahanan Sosial 

(Modul Hansos) yang diintegrasikan dengan Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) pada tahun 2014 dan 2017. Modul Hansos 2017 mencakup indikator-indikator 

yang berkaitan dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat, partisipasi masyarakat 

dalam kehidupan berpolitik, tingkat keamanan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat 

serta perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. 

 

Bersumber data Susenas Modul Hansos 2017 dikembangkan suatu alat ukur yang 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat perilaku ketidakpedulian suatu 

wilayah terhadap lingkungan hidup. Alat ukur tersebut yakni Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH). Hadirnya IPKLH diharapkan menjadi 

cerminan suatu wilayah untuk berbenah diri dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup di wilayahnya. Tingkat perilaku ketidakpedulian lingkungan 

hidup ini terbatas pada perilaku rumah tangga mengenai pengelolaan air, penggunaan 

transportasi, penggunaan energi, pengelolaan sampah pada unit analisis wilayah 

provinsi.  

 

Rumah tangga memiliki karakteristik yang menggambarkan keadaan rumah tangga baik 

dari sisi sosial, ekonomi maupun terkait perilaku terhadap lingkungan hidup. 

Karakteristik rumah tangga dalam penulisan ini meliputi jenis kelamin, status 

perkawinan, usia, pendidikan dan pekerjaan dari kepala rumah tangga (KRT) sedangkan 

dari sisi pengetahuan dan partisipasi rumah tangga diperoleh dari keterangan pemberi 

informasi (responden) yang mewakili rumah tangga tersebut. Dengan tersedianya data 

karakteristik rumah tangga dalam suatu wilayah tersebut memunculkan pertanyaan : 

Apakah karakteristik rumah tangga di Indonesia mempengaruhi tingkat ketidakpedulian 

perilaku terhadap lingkungan hidup? 
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2.     Kajian Literatur 

 

Modul Hansos merupakan survei yang terintegrasi dengan kegiatan Susenas. Sudah dua 

kali Modul Hansos ini diselenggarakan yakni tahun 2014 dan 2017. Pada Modul Hansos 

mencakup indikator-indikator yang berkaitan dengan modal sosial yang dimiliki 

masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik, tingkat keamanan dan 

kejahatan yang terjadi di masyarakat serta perilaku masyarakat terhadap lingkungan 

hidupnya.  

 

Perilaku ketidakpedulian terhadap lingkungan ini diamati pada beberapa blok dalam 

Modul Hansos yang kemudian menjadi dimensi IPKLH. Dimensi pembentuk IPKLH  

meliputi penhematan air, penggunaan transportasi pribadi, pengelolaan energi dan 

pengelolaan sampah, selain itu mencakup di dalamnya indikator yang secara substansi 

dan bersama-sama menggambarkan tingkat ketidakpedulian suatu wilayah terhadap 

lingkungan hidup. Sebagai indeks komposit tertimbang, besarnya kontribusi setiap 

indikator akan menggambarkan besarnya pengaruh terhadap dimensi dan IPKLH.  Setiap 

indikator pada masing-masing dimensi tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau 

berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung menggunakan metode PCA (Principal 

Component Analysis) sehingga besarnya cenderung tidak sama antar indikator. 

Sementara itu, besarnya kontribusi setiap dimensi menggunakan nilai yang sama (equal) 

dalam membentuk IPKLH. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian diperoleh IPKLH Indonesia pada tahun 2017 sebesar 0,51. 

 

Sejumlah 15 provinsi berada di kelompok bawah  IPKLH Indonesia. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan IPKLH terendah yakni 0,41 artinya 

NTT  memiliki tingkat ketidakpedulian terendah terhadap lingkungan hidup atau paling 

peduli terhadap lingkungan hidup dibandingkan provinsi lain. Sedangkan, provinsi yang 

berada di kelompok atas IPKLH Indonesia sebanyak 19 provinsi. Provinsi Aceh 

merupakan provinsi dengan IPKLH tertinggi yakni 0.55, yang berarti wilayah Provinsi 

Aceh memiliki tingkat ketidakpedulian tertinggi terhadap lingkungan hidup. 

 

IPKLH Indonesia menurut dimensinya paling tinggi nilainya pada dimensi pengelolaan 

sampah (0,72), kemudian dimensi transportasi pribadi (0,71), dimensi penghematan air 

(0,44) dan paling rendah pada indeks dimensi pengelolaan energi (0,16). NTT merupakan 

provinsi yang paling peduli terhadap penghematan air (0,24) dan dimensi transportasi 

pribadi (0,50) sedangkan pada dimensi pengelolaan energi, Sulawesi Tenggara 

merupakan provinsi yang paling peduli terhadap pengelolaan energi (0,10). Pada 

dimensi pengelolaan sampah, DKI Jakarta paling peduli terhadap pengelolaan sampah. 

(Mardiyah, 2018). 
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Gambar 1. IPKLH 2017 menurut Provinsi 
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Gambar 2. IPKLH 2017 Menurut Dimensi 

 

Variabel bebas dalam penelitian menggunakan Susenas Modul Hansos 2017 dengan 

pendekatan persentase untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga setiap 

provinsi. Dengan keterbatasan data tersebut diharapkan variabel bebas mampu 

menjelaskan variabel terikat dengan unit analisis provinsi. 

 

Penelitian tentang perilaku peduli lingkungan hidup sendiri sudah banyak dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohhamed Almossawi (2014) yang berjudul “Promoting 

Green Purchase Behavior To The Youth (Case of Bahrain)” menjelaskan mengenai 

pengaruh, kepedulian dan sikap konsumen muda berusia antara 19-23 tahun terhadap 

perilaku pembelian produk ramah lingkungan menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan, kepedulian dan sikap mengenai lingkungan berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Berdasarkan kelompok umur 

terbaru dari WHO bahwa umur dikelompokkan menjadi 5 kelompok yakni (1) kelompok 

anak-anak di bawah umur pada 0-17 tahun (2) kelompok pemuda pada umur 18-65 

tahun (3) kelompok setengah baya pada umur 66-79 tahun (4) kelompok orang tua pada 

umur 80-99 tahun (5) kelompok orang tua berusia panjang pada umur 100 tahun ke atas. 

Standar baru dunia itu dirubah melalui studi tentang kualitas kesehatan dan harapan 

hidup rata-rata manusia di seluruh dunia yang menyimpulkan bahwa peningkatan gizi 

manusia terus bertambah, sehingga kekuatan metabolisme tubuh semakin kuat meski 

sudah mencapai umur 60 tahun ke atas.  

 

Dari sisi umur, sebaran tertinggi  umur Kepala Rumah Tangga (KRT) pada penelitian ini 

berada pada kisaran 32-57 tahun, sehingga masuk pada kelompok pemuda menurut 

kriteria WHO. Jika dipadankan dengan pendapat Daldjoeni dalam Sari (2012) bahwa 

kelompok umur pemuda kriteria WHO ini termasuk kelompok usia produktif penuh dan 

usia tidak produktif penuh. Umur secara tidak langsung mempengaruhi  tingkat ekonomi 
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rumah tangga karena kemampuan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Simanjuntak dalam Sari (2012) 

bahwa produktivitas kerja seseorang dapat meningkat seiring dengan pertambahan 

umur. Pertambahan umur selain diikuti oleh perkembangan fisik, juga disertai 

kematangan psikologi dan intelektualnya.  

 

Penelitian lain dari Eunsil, dkk (2013) menjelaskan dalam jurnalnya mengenai perilaku 

dan sikap konsumen rumah tangga dalam menggunakan lampu hemat energi yang 

dilihat dari perspektif perbedaan gender. Hasilnya bahwa konsumen perempuan lebih 

peduli dan memiliki kesadaran untuk pemakaian dan pembelian produk yang memiliki 

konsep ramah lingkungan. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai 

sosial,budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut 

waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai 

sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat dapat berubah menurut 

waktu serta kondisi setempat (Herien Puspitawati, 2013).  

 

Mayoritas di Indonesia, KRT didominasi oleh laki-laki, apalagi dalam budaya Jawa yang 

menganut paham patriarki bahwa pemimpin merupakan hak dari laki-laki. Seiring 

berkembangnya zaman, pemikiran modern bahwa laki-laki dan perempuan adalah 

setara. Sehingga pembagian tanggung jawab pada suami yang berpikiran modern lebih 

fleksibel dibandingkan yang menganut paham tradisional, karena suami yang berpikiran 

modern dapat menyesuaikan dengan peran istri di rumah serta bersedia menerima 

tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangganya (Supriyanti, 2002). 

Sebagai KRT selain menafkahi segala kebutuhan rumah tangganya, juga bertanggung 

jawab dalam kehidupan rumah tangganya seperti peduli terhadap lingkungan sekitar 

dalam menjaga lingkungan dengan mengikuti kerja bakti. Sedangkan, status kawin KRT 

dalam penelitian ini merupakan KRT yang berstatus kawin serta pernah kawin (cerai mati 

dan cerai hidup). KRT yang berstatus kawin dan pernah kawin biasanya lebih 

bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan rumah tangganya salah satunya dengan 

berpartisipasi menjaga lingkungan tempat tinggal sehingga meminimalisir anggota 

rumah tangganya terhadap resiko penyakit serta bencana alam. 

 

Perilaku masyarakat peduli lingkungan tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dan sikap 

yang berkaitan dengan lingkungan. Pengetahuan seseorang tentang berbagai hal secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap sikap atau tingkah lakunya. Namun, sikap 

kepedulian lingkungan  hidup tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang dimilikinya 

karena tidak sedikit pula orang yang memiliki pengetahuan masih bersikap tidak ramah 

lingkungan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu variabel sosial yang 

mempengaruhi pengetahuan karena pendidikan mempengaruhi pola berpikir secara 
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rasional sehingga membuka wawasan dan memperluas cara pandang hidup serta tingkat 

pengetahuan seseorang. Menurut Mostafa (2007), pengetahuan tentang lingkungan 

dapat diartikan pengetahuan umum mengenai fakta, konsep dan segala hal yang 

berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jadi bisa diartikan bahwa 

pengetahuan terhadap lingkungan seseorang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari 

dengan melihat keadaan yang dijalaninya dan paham terhadap isu-isu lingkungan.  

 

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tingkat pendidikan 

yang diperoleh KRT melalui pendidikan formal yang ditamatkan dengan diperolehnya 

ijazah tanda tamat belajar lebih dari atau sama dengan SMA (SMA dan Perguruan 

Tinggi). KRT yang berijazah SMA ke atas dianggap sudah matang dalam menunjukkan 

sikap dan intelektualnya karena mampu bersaing dengan orang lain dalam menamatkan 

pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang maka semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu. 

tingkat pendidikan seringkali juga dikaitkan dengan tolak ukur dalam mendapatkan 

pekerjaan dan tingkat pendapatan seseorang. 

 

Sementara itu, pada blok pengetahuan Modul Hansos 2017 terdapat sembilan 

pernyataan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi seberapa 

banyak responden menjawab pernyataan yang benar mengenai pengetahuan tentang 

lingkungan hidup. Dari masing-masing jawaban pada pertanyaan di recode untuk 

jawaban yang benar sama dengan 1 sedangkan jawaban yang salah dan tidak tahu sama 

dengan 0. Nilai variabel dalam penelitian ini merupakan rata-rata jumlah pertanyaan 

yang dijawab benar rumah tangga dalam suatu provinsi. Adapun rincian pertanyaan 

pengetahuan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Daftar Pertanyaan dan Recode Jawaban Benar 

Rincian Pertanyaan 
Pilihan 

Jawaban 

Recode Jawaban 

benar =1 

922a 
Membakar sampah merupakan cara 

terbaik untuk mengelola sampah 

Benar = 1 

Salah = 2 

Tidak Tahu =8 

 

(1=0) (8=0) (2=1) 

922c 

Sampah yang mengandung bahan 

kimia (seperti: kaleng, bekas obat 

nyamuk semprot, baterai bohlam 

lampu, botol insektisida, dll) 

sebaiknya dikubur 

(1=0) (8=0) (2=1) 

922d 
Membawa tas belanja sendiri dapat 

mengurangi sampah plastic 
(1=1) (8=0) (2=0) 
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922e 

Asap kendaraan bermotor 

menyebabkan suhu bumi semakin 

panas 

(1=1) (8=0) (2=0) 

922f 

Membiarkan air mengalir tanpa 

digunakan menyebabkan 

pemborosan air 

(1=1) (8=0) (2=0) 

922h 
Menghemat listrik dapat menghemat 

energi 
(1=1) (8=0) (2=0) 

Rincian Pertanyaan 
Pilihan 

Jawaban 

Recode Jawaban 

benar =1 

922i 
Menggunakan kendaraan umum 

dapat mengurangi polusi udara Benar = 1 

Salah = 2 

Tidak Tahu =8 

 

(1=1) (8=0) (2=0) 

922j 

Panas matahari tidak dapat dijadikan 

sumber sumber energy listrik 

alternatif 

(1=0) (8=0) (2=1) 

922l Ketersediaan air bersih tidak terbatas (1=0) (8=0) (2=1) 

 

Sementara itu dalam penelitian Martinus Tulit Beni,dkk mengenai faktor-faktor sosial-

ekonomi terhadap perilaku pengelolaan sampah domestik di Nusa Tenggara Timur 

dijelaskan bahwa kepala rumah tangga (KRT) menurut kelompok umur 40-59 tahun, 

jenis kelamin dan pengetahuan tentang lingkungan tidak mempengaruhi perilaku 

pengelolaan sampah domestik sedangkan jenjang/tingkat pendidikan yang ditamatkan 

KRT, Status pekerjaan KRT dan Pendapatan Perkapita berpengaruh nyata terhadap 

pengelolaan sampah domestik.  

 

Status pekerjaan KRT dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan KRT yang 

menggunakan waktu terbanyak yang dilakukan pada seminggu yang lalu. Jenis lapangan 

usaha pekerjaan juga bervariasi sesuai dengan kemampuan dan geografis wilayahnya. 

Jenis pekerjaan disini diperoleh dari lapangan usaha utama  pekerjaan dari tempat 

bekerja selama seminggu terakhir. Menurut Sutrisno (2005) melalui interaksi langsung 

dengan lingkungan alam sekitar akan timbul dalam diri penghayatan baru tentang 

keterkaitan ekologis. Kesadaran manusia sebagai bagian dari alam akan membuat lebih 

peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa KRT yang bekerja di 

sektor pertanian lebih berperilaku ramah lingkungan karena sering berinteraksi dengan 

lingkungan. 

 

Partisipasi menurut Wibisana dalam Khadiyanto (2007) merupakan keikutsertaan, 

keterlibatan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Selanjutnya, menurut Keith Davis dalam Sastropoetro (1988) 

menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi dapat berupa pikiran, tenaga, pikiran dan 
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tenaga, keahlian, barang dan uang. Partisipasi diambil pada blok peduli lingkungan hidup 

Modul Hansos 2017 yang bertujuan mengetahui keterwakilan rumah tangga di suatu 

provinsi dalam mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Kerja bakti 

yang dimaksud berhubungan dengan lingkungan misalnya membersihkan parit/selokan, 

membersihkan jalan, penanaman pohon di sepanjang pinggir jalan, dll. Dalam penelitian 

ini, digunakan variabel partisipasi, dimana rumah tangga yang selalu dan sering 

mengikuti kegiatan terkait lingkungan hidup seperti kerja bakti dikategorikan 

berpartisipasi. Sedangkan frekuensi rumah tangga yang kadang-kadang mengikuti 

kegiatan atau tidak pernah bahkan tidak relevan dikategorikan tidak berpartisipasi.  

 

3.     Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali 

digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu 

variabel (Kutner, Nachtsheim dan Neter dalam Desiana, 2014). Model regresi linier 

berganda (multiple linier regression  model) mengkaji hubungan atau pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel 

yang peubahnya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel bebas). Model regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut:  

Yi = βo+ β1Xi 1+ β2Xi 2 + β3Xi 3+.....+ βp-1Xi.p-1+ εi, 

dengan : 

Yi adalah variabel tidak bebas untuk pengamatan ke- i untuk i = 1,2,...,n. 

βo,β1,β2,β3,...,βp-1 adalah parameter.  

Xi 1, Xi 2, Xi 3,...., Xi.p-1 adalah variabel bebas. 

εi adalah sisa (error) untuk pengamatan ke-i yang diasumsikan berdistribusi normal 

yang saling bebas dan identik dengan rata-rata 0 (nol) dan variansi σ2 . 

 

3.1   Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum melakukan regresi linier berganda, dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

bertujuan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam model 

regresi yang dapat mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Menurut Kuncoro (2013), 

suatu model regresi yang valid harus memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, 

and Estimated). Uji asumsi klasik terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang terdistribusi 

secara normal atau dengan kata lain data dari variabel yang diteliti tersebar secara 

normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran data pada grafik 

Normal P-P plot of Regression Standardized Residual. Jika titik-titik menyebar di 

sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka dapat disimpulkan nilai residual 
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terdistribusi normal. Selain dengan metode grafik, pengujian dapat juga dilakukan 

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka 

hal tersebut mengindikasikan nilai residual terdistribusi secara normal. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier diantara beberapa  

atau semua variabel yang menjelaskan (variabel bebas) dari model regresi. Sebuah 

model yang baik tidak memiliki masalah multikolinieritas. Multikolinieritas dapat 

dideteksi dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan atau nilai 

Tolerance. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai Tolerance lebih dari 0,1 

maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastis merupakan kondisi dimana varians tiap unsur error (εi ) dari 

variabel yang menjelaskan (variabel bebas) tidak menyatakan kesamaan atau 

penyebarannya tidak sama. Model regresi yang baik memiliki sifat 

homoskedastisitas (varian yang sama). Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi 

dengan berbagai metode uji, salah satunya uji Glejser. Pada uji ini dilakukan regresi 

antara variabel bebas dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 maka dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu. Sebuah model dapat dikatakan baik 

apabila tidak memiliki autokorelasi. Autokorelasi sering terjadi pada data time 

series (Sarwoko, 2005) namun dapat dideteksi dengan melakukan uji Durbin-

Watson. Ketentuannya adalah sebagai berikut : 

d < dL atau d > 4-dL (terjadi autokorelasi) 

dU <d< 4-dU (tidak terjadi autokorelasi) 

dL<d<dU atau 4-dU<d<4-dL (tidak ada kesimpulan : tidak dapat ditentukan, berada 

dalam keragu-raguan) 

 

3.2   Uji Statistik 

 

1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat besarnya persentase variasi 

(keragaman) variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas 

dalam model. Nilai koefisien determinasi dipergunakan untuk mengukur besarnya 

sumbangan atau kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

Nilai koefisien determinasi berkisar dari nol sampai satu. Semakin mendekati satu 
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maka model dikatakan semakin baik karena menunjukkan semakin tepat atau 

cocoknya suatu garis regresi serta semakin besar variasi variabel bebas dapat 

menjelaskan variasi variabel tak bebas. 

2. Uji koefisien Regresi secara serentak (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama 

serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Mekanisme 

pengujian menggunakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0, secara serentak variabel bebas tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel tak bebas. 

H1 : β 1 ≠ β 2 ≠ β 3 ≠ β 4 ≠ 0, secara serentak variabel berpengaruh nyata terhadap 

variabel tak bebas. 

Kriteria Uji : 

Jika Fhit ≥ Ftabel atau signifikansi ≤ α maka H0 ditolak 

Jika Fhit < Ftabel atau nilai signifikansi > α maka H0 diterima 

3. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) 

Uji koefisien regresi secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. 

Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 : β 1 = 0, variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

H1 : β 1 ≠ 0, variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel tak bebas. 

Kriteria Uji : 

Jika t hit ≥ t tabel atau signifikansi ≤ α maka H0 ditolak 

Jika t hit < t tabel atau nilai signifikansi > α maka H0 diterima 

 

3.3   Variabel yang digunakan dalam analisis 

 

Unit analisis pada penelitian ini adalah provinsi. Adapun variabel yang digunakan dalam 

analisis sebagai berikut :   

 

Tabel 2. Daftar Variabel yang digunakan dalam Penelitian 

No Variabel Keterangan 

1 Y Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) 

2 X1 Persentase KRT yang berjenis kelamin laki-laki 

3 X2 Persentase KRT yang berstatus kawin dan pernah kawin 

4 X3 Persentase KRT pada kelompok umur 18-65 tahun 

5 X4 
Persentase KRT yang memiliki ijazah tertinggi lebih dari atau sama 

dengan  SMA 

6 X5 
Persentase KRT yang bekerja dari kegiatan dengan menggunakan 

waktu terbanyak yang dilakukan selama seminggu terakhir 
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7 X6 
Persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan 

usaha utama 

8 X7 
Rata-rata pertanyaan pengetahuan terhadap lingkungan hidup 

yang dijawab benar oleh rumah tangga  

9 X8 
Persentase rumah tangga yang berpartisipasi sering dan selalu 

terkait lingkungan hidup seperti kerja bakti  

 

 

4.     Hasil Pembahasan 

4. 1    Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Pearson untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Berdasarkan 

hasilnya bahwa, korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas cenderung tidak 

signifikan atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Di antara delapan variabel 

bebas yang ada, hanya variable X8 (Persentase rumah tangga yang berpartisipasi sering 

dan selalu terkait lingkungan hidup seperti kerja bakti) yang signifikan dengan 

signifikansi (0,010) lebih kecil dari p-valuenya (0,05). Besarnya korelasi adalah 0,435 

yang berarti bahwa kekuatan hubungan antara Y dan X8 cukup kuat.  Selain itu, variabel 

X8 ini memiliki arah negatif atau tidak searah terhadap variabel Y yang berarti jika nilai 

variabel X8  besar maka nilai variabel Y semakin kecil.  

 

Dalam keterbatasan penelitian ini, lemah kuatnya hubungan antara variabel terikat dan 

variabel dapat disebabkan oleh jumlah sampel yang digunakan. Selain itu, unit analisis 

variabel bebas yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk analisis wilayah menjadi 

kendala tertentu dalam menghubungkan sebab-akibatnya terhadap variabel terikat 

yang memang berbasis kewilayahan. 

 

Penelitian yang menggunakan metode ilmiah memiliki toleransi terhadap keraguan yang 

muncul atas sebuah pernyataan atau kesimpulan serta memiliki kemauan untuk 

mempertanyakan segala sesuatu, keinginan untuk melakukan berbagai pengujian dan 

membuka kesempatan atas  adanya pertentangan satu sama lain. Dalam hipotesis 

statistik inferensial, pengujian hipotesis pada prinsipnya adalah pengujian signifikansi. 

Signifikansi sendiri merupakan taraf kesalahan yang didapatkan/diharapkan ketika 

peneliti hendak menganalisis sampel penelitian. Dengan kata lain, peneliti melakukan 

penaksiran parameter populasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari 

parameter sampel penelitian. Jika hasilnya tidak signifikan, maka artinya data yang 

dikumpulkan tidak berhasil membuktikan keterkaitan antara X dan Y dan bukan berarti 

X tidak berpengaruh terhadap Y melainkan data sampel tidak berhasil membuktikan 
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hubungan tersebut. Ada dua penyebab, pertama adalah memang data yang 

dikumpulkan tidak berhasil membuktikan hipotesis, dan kedua ada kesalahan dari si 

peneliti (Hendry, 2012). 

 

Tabel 3. Uji Korelasi Pearson antara Variabel Terikat dan Variabel Bebas 

 

4.2   Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Melalui uji asumsi klasik diperoleh hasil bahwa semua asumsi terpenuhi. Hasil 

pengujiannya sebagai berikut: 

 Uji Normalitas menggunakan metode grafik dan metode Kolmogorov Smirnov. 

Hasil uji normalitas memperlihatkan perolehan nilai signifikansi (Asymp sig) 

adalah sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Selain itu, grafik Normal P-P plot 

of Regression Standardized Residual menunjukkan bahwa titik-titik menyebar 
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di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Dari dua metode uji ini maka dapat 

dikatakan nilai residu variabel dalam model terdistribusi secara normal.  

 

Gambar 3. Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual 

 

Gambar 4. Uji Normalitas dengan KolmogorovSmirnov Test 

 

 Uji Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Uji 

Multikolinieritas menunjukkan nilai Tolerance masing-masing variabel bebas 

adalah lebih dari 0,1 sedangkan VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Dari 

has il ini dapat dikatakan bahwa  model regresi tidak mengalami masalah 

multikolinieritas. 

 Masalah heteroskedastisitas dilihat dengan menggunakan uji Glejser yaitu 

dengan melakukan regresi antara variabel bebas dengan nilai absolut 

residualnya. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai signifikansi masing-

masing variabel adalah lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan varian dalam 

model regresi bersifat homoskedastisitas. 
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Tabel 4. Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastis (Glejser) 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
1 Dependent Variable :Y 
2 Dependent Variable: RESIDUAL 

 

 Uji Durbin Watson dilakukan untuk mendeteksi masalah autokorelasi. Hasil 

pengujian menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 2,004. Dengan taraf nyata 

α 5 persen maka diperoleh nilai dL sebesar 0,9497 dan nilai dU sebesar  2,0688. 

Hasil uji menunjukkan nilai dW berada di antara dU dan dL yang bahwa model 

tidak dapat ditentukan autokorelasinya, dalam keragu-raguan). 

 

Tabel 5. Uji Durbin Watson 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) dari model 

regresi adalah sebesar 0,439 atau 43,9 persen dan koefisien determinasi yang 

disesuaikan (Radj) adalah sebesar  0.260 atau 26 persen. Nilai koefisien 

determinasi sebesar 43,9 persen artinya variabel bebas dapat menjelaskan 43,9 

persen dan sisanya sebesar 56, 1 persen dijelaskan oleh variabel lain.  

 

 

 

Model 

  

Collinearity Statistics1 Sig (Uji Heteroskedastis) 
2 

  
Tolerance VIF 

X1 0.242 4.137 0.057 

X2 0.402 2.487 0.272 

X3 0.215 4.659 0.057 

X4 0.369 2.708 0.274 

X5 0.167 6,004 0.199 

X6 0.186 5.387 0.060 

X7 0.175 5.702 0.077 

X8 0.509 1.965 0.233 
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Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dari tabel Anova diperoleh hasil pengujian nilai signifikansi F sebesar 0,041 sehingga 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas dalam model secara serentak berpengaruh 

nyata  terhadap variabel IPKLH dengan selang keperayaan 95 persen.  

 

Tabel 7. Uji koefisien Regresi secara serentak (Uji F) 

 

Berdasarkan hasil pengujian tiap-tiap variabel menghasilkan bahwa dari delapan 

variabel bebas hanya empat variabel bebas yang signifikan. Hal ini karena nilai 

signifikansi keempat variabel tersebut ≤ α maka keputusannya H0 ditolak. Variabel yang 

signifikan tersebut yaitu  

 

Tabel 8. Daftar Variabel Bebas yang signifikan  

No Variabel Keterangan 

1 X3 Persentase KRT pada kelompok umur 18-65 tahun 

2 X6 Persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama 

3 X7 
Rata-rata skor benar dari blok pengetahuan terhadap lingkungan hidup yang 

dijawab rumah tangga 

4 X8 
Persentase rumah tangga yang berpartisipasi sering dan selalu terkait 

lingkungan hidup seperti kerja bakti  

Setelah dilakukan pengujian, baik secara keseluruhan maupun parsial, maka diperoleh 

model regresi sebagai beriktu:  

Yi = βo+ β3Xi3+ β6Xi6 + β7Xi7 + β8Xi8 + εi,                                              menjadi  

Yi = 1,180- 0.007 X3 - 0.002 X6 - 0,050 X7- 0,001X8 + εi,   
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Tabel 9. Uji koefisien Regresi secara Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretasi masing-masing koefisien regresi adalah sebagai berikut : 

a).  Koefisien β3 = -0,007 artinya jika persentase KRT berumur 18-65 tahun di suatu 

wilayah bertambah 1 persen maka IPKLH akan berkurang 0,007 dengan asumsi 

variabel lainnya tetap. 

b).  Koefisien β6 = -0,002 artinya jika persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian di 

suatu wilayah bertambah 1 persen maka IPKLH akan berkurang 0,002 dengan 

asumsi variabel lainnya tetap. 

c).   Koefisien β7 = -0,050 artinya jika persentase KRT yang memiliki tingkat pengetahuan 

terhadap lingkungan di suatu wilayah bertambah 1 persen maka IPKLH akan 

berkurang 0,050 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

d).   Koefisien β8 = -0,001 artinya jika persentase KRT yang memiliki partisipasi terhadap 

lingkungan di suatu wilayah bertambah 1 persen maka IPKLH akan berkurang 0,001 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 

5.     Kesimpulan dan Saran 

5.1   Kesimpulan 

 

1. Berdasarkan hasilnya bahwa, korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas 

cenderung tidak signifikan atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Di 

antara delapan variabel bebas yang ada, hanya variable X8 (Persentase rumah 

tangga yang berpartisipasi sering dan selalu terkait lingkungan hidup seperti 

kerja bakti) yang signifikan dengan signifikansi (0,010) lebih kecil dari p-

valuenya (0,05). Besarnya korelasi adalah 0,435 yang berarti bahwa kekuatan 

hubungan antara Y dan X8 cukup kuat.  Selain itu, variabel X8 ini memiliki arah 

negatif atau tidak searah terhadap variabel Y yang berarti jika nilai variabel X8  

besar maka nilai variabel Y semakin kecil.  
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2. Sedangkan berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh kesimpulan 

bahwa dari delapan variabel yang diduga mempengaruhi perilaku 

ketidakpedulian lingkungan hidup di Indonesia, terdapat empat variabel yang 

signifikan dan empat variabel yang tidak signifikan. Empat variabel yang 

signifikan adalah X3  (Persentase KRT pada kelompok umur 18-65 tahun), X6 

(Persentase KRT yang bekerja di sektor pertanian sebagai lapangan usaha 

utama), X7 (Rata-rata skor benar dari blok pengetahuan terhadap lingkungan 

hidup yang dijawab rumah tangga) dan X8 (Persentase rumah tangga yang 

berpartisipasi sering dan selalu terkait lingkungan hidup seperti kerja bakti). 

 

5.2   Saran 

 

1. Dalam keterbatasan penelitian ini, lemah kuatnya korelasi antara variabel terikat 

dan variabel bebas dapat disebabkan oleh jumlah sampel yang tersedia. Selain 

itu, unit analisis dan variabel bebas yang sebenarnya bukan diperuntukan untuk 

analisis wilayah menjadi kendala tertentu dalam menghubungkan sebab-

akibatnya terhadap variabel terikat yang memang berbasis kewilayahan.  

2.  Sementara itu perlu juga menghitung IPKLH dengan unit analisis rumah tangga 

juga sehingga dapat selaras jika dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

variabel yang berbasis rumah tangga. Dengan kata lain menggunakan, variabel 

bebas dengan unit analisis yang sejajar dengan variabel terikatnya. 

3.  Melihat koefisien determinasi yang disesuaikan (Radj) kurang dari 50 persen 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kasus yang sama namun 

menggunakan alat statistik lain yakni SEM (Structural Equation Modeling). 

Sehingga nantinya dapat dibandingkan hasil penelitian dengan dua alat statistik 

yang berbeda.  

4. Model analisis regresi berganda yang dihasilkan belum dapat memberikan saran 

kebijakan lebih tajam karena nilai R square yang rendah (variabel terikat lebih 

banyak dipengaruhi oleh variabel bebas lain). 

5. Dari variabel yang signifikan dalam analisis regresi linier berganda, variabel 

terkait pengetahuan, partisipasi dan lapangan usaha sektor pertanian. Sehingga 

upaya meningkatkan kesadaran manusia untuk berperilaku peduli lingkungan 

hidup tetap digalakkan seperti penyuluhan atau peningkatan pendidikan 

mengenai fenomena lingkungan terkini seperti upaya mitigasi sektor pertanian 

dari Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).  Karena sektor pertanian memiliki posisi 

penting dalam upaya penurunan Emisi GRK seperti yang tertuang pada Perpres 

No. 61 Tahun 2011. Dengan memberikan edukasi kepada KRT yang bekerja di 

sektor pertanian seperti pengelolaan lahan dengan mengurangi pemakaian 

pupuk kimia dan beralih pupuk organik, memanfaatkan limbah pertanian 

seperti menjadi biogas, biomass atau pakan ternak lain, membuka lahan baru 
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bukan dengan cara membakar, pengenalan teknologi pertanian yang ramah 

lingkungan merupakan bentuk pedulian terhadap lingkungan dan sisi baiknya 

dapat mengurangi emisi GRK. 

6.  Terkait kebijakan kurikulum pendidikan lingkungan, tujuan dari pengajaran 

bukan hanya mengenalkan permasalahan lingkungan sekitar namun juga 

mampu menumbuhkan dan menggerakkan siswa untuk menjaga dan 

menghargai lingkungan. Selain itu, perlu digalakkan lagi kegiatan-kegiatan yang 

melibatkan masyarakat seperti Prokasih (Program Kali Bersih) dan Prolideskasih 

(Program Lingkungan Desa dan Kali Bersih) sehingga menimbulkan rasa 

tanggung jawab yang sama yang dipikul dalam menjaga kelestarian lingkungan 

hidup. 
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Abstrak. Masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin penting untuk segera dicari 

upaya penyelesaiannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tinggal diberbagai pulau-pulau 

baik besar maupun  kecil di Indonesia dan berasal dari lebih 500 suku memunculkan perilaku 

yang sangat bervariasi, tidak terkecuali  perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Salah satu 

survei yang menunjukkan ketidakpedulian lingkungan hidup dengan ukuran Indeks Perilaku 

Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) Indonesia adalah Susenas Modul Hansos 2017. Hasil 

penghitungan Mardiyah, 2018 didapatkan bahwa IPKLH 2017 Indonesia adalah 0,51, yang 

menunjukkan bahwa tingkat ketidakpedulian rumah tangga di Indonesia sebesar 0,51 atau lebih 

dari separuhnya tidak peduli terhadap lingkungan. Rata-rata IPKLH 2017 antar provinsi berkisar 

antara 0,41 hingga 0,55. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang 

ingin dibahas  adalah  apakah ada perbedaan IPKLH di wilayah Indonesia Bagian Barat yang 

diwakili oleh pulau Sumatera, Jawa dan Bali dengan IPKLH di wilayah Indonesia Bagian Timur 

yang diwakili oleh pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua. 

Dilakukan Uji Mann-Whitney untuk melihat perbedaan antara dua kawasan tersebut. Hasil uji 

didapatkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,008. Nilai signifikansi 0,008 lebih kecil 

dibandingkan dengan selang kepercayaan yang ditetapkan yaitu 0,05 artinya bahwa rata-rata 

IPKLH Wilayah Barat Indonesia tidak sama dengan rata-rata IPKLH Wilayah Timur Indonesia. 

Atau dengan kata lain, perbedaan wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

IPKLH. 

 

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, IPKLH 2017, 

Uji Mann-Whitney 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Masalah lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin penting untuk segera dicari 

upaya penyelesaiannya. Isu lingkungan hidup dunia sepanjang tahun 2015 seperti 

dikutip dari situs berita lingkungan http://www.mongabay.co.id, diantaranya yang 

menonjol adalah komitmen Dunia untuk  menangani perubahan iklim melalui Paris 

Agreement, Desember 2015. Hampir 200 negara mencapai kesepakatan bersejarah 

mengikat negara-negara tersebut membatasi emisi gas rumah kaca dengan tujuan 

membatasi kenaikan suhu global dua derajat selsius relatif terhadap tingkat pra-

industri. 

 

mailto:mzulki@bps.go.id
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Isu lingkungan hidup Dunia tahun 2015 lainnya adalah laju deforestasi di Brazil yang 

meningkat, selain itu kekeringan dan kebakaran hutan besar mendera Amerika Serikat 

dan Kanada. Polusi udara yang amat sangat buruk di Beijing karena kabut asap yang 

menyelimuti ibukota Tiongkok, dan kota-kota besar lainnya di negara tirai bambu 

tersebut. Isu lainnya adalah kebakaran hutan dan bencana kabut asap terburuk dan 

terpanjang di Indonesia. 

 

Isu lingkungan hidup Indonesia sepanjang tahun 2016 bisa kita lihat dalam rilis berita 

yang dikeluarkan oleh pihak Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Margie Nastiti selama bulan Maret hingga November 

2016 yang menganalisis isi siaran pers instansi tersebut. Peneliti dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menyimpulkan, dari 

13 total berita tersebut setelah diteliti, terdapat tiga kategori berita, yaitu Perubahan 

Iklim (10), Polusi Lingkungan (1) dan  Pemanasan  Global  (2). Dari temuan tersebut 

terlihat bahwa proporsi berita perubahan iklim merupakan isu yang paling penting 

dan dominan sebanyak 76,92 persen. 

 

Isu dan permasalahan lingkungan hidup yang melanda Indonesia saat ini semakin 

rumit dan kompleks karena dua hal. Pertama cakupannya tidak lagi bersifat lokal, 

tetapi lintas daerah, pulau dan kawasan (beberapa pulau). Kedua adalah isu 

lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, tetapi erat berkaitan dengan 

persoalan lainnya seperti manusia sebagai subjek yang membuat perubahan 

lingkungan sekaligus objek yang terdampak dari perubahan lingkungan itu sendiri. 

Sebagai subjek manusia memiliki kebiasaan hidup yang menjadi perilaku sehari-hari. 

 

Selama ini belum banyak alat ukur yang menjadi patokan seberapa baik perilaku 

masyarakat terhadap lingkungan. Selama ini pengukuran kualitas lingkungan yang 

melibatkan masalah sosial penduduk lebih bersifat parsial dan kualitatif. Sedangkan 

masalah pengukuran kuantitatif masih jarang dilakukan, diantaranya dengan 

pengukuran indeks yang mereduksi banyaknya data dan informasi. Terlebih 

pengukuran indeks yang melibatkan wilayah Indonesia. 

 

Indonesia terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar dari 60 04’ 30” Lintang Utara hingga 

110 00’ 36” Lintang Selatan dan 94 58’ 21” hingga 141 01’ 10” Bujur Timur. Indonesia 

terdiri dari 514 kabupaten/kota (416 kabupaten dan 98 kota) yang bergabung dalam 

34 provinsi (Statistik Indonesia, 2017). Pulau yang banyak itu dibagi menjadi dua 

kawasan yang diatur dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, dimana 

wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 kawasan pembangunan: (1) Kawasan Barat 

Indonesia, yang terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, dan Provinsi Bali dan (2) Kawasan 
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Timur Indonesia, yang terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. 

 

Pembangunan manusia membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan 

pembangunan ekonomi yang dapat terlihat dari hasil pembangunan secara singkat. 

Secara umum pembangunan manusia di wilayah barat lebih maju dibandingkan 

dengan wilayah timur. Namun untuk pengukuran perilaku masih jarang dilakukan 

orang. Khususnya perilaku terkait dengan lingkungan hidup. 

 

Masyarakat Indonesia yang majemuk tinggal diberbagai pulau-pulau baik besar 

maupun  kecil di Indonesia dan berasal dari lebih lima ratus suku memunculkan 

perilaku yang sangat bervariasi. Untuk mengetahui perilaku masyarakat yang peduli 

atau tidak terhadap lingkungan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap terhadap 

lingkungan. Hasil Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) yang dilakukan BPS 

pada tahun 2012, memperlihatkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga telah 

memiliki pengetahuan terkait perilaku peduli lingkungan hidup. Disisi lain ada juga 

rumah tangga memiliki pengetahuan yang benar terkait perilaku peduli lingkungan, 

namun abai ketika menerapkannya, sehingga rumah tangga tersebut dikatakan 

berperilaku ketidakpedulian lingkungan.  

 

Perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungannya bisa dilihat dari hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017 dalam Modul Statistik Ketahanan Sosial 

(Hansos). Survei ini menghasilkan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup 

(IPKLH) Indonesia (Mardiyah, 2018). IPKLH Indonesia berkisar dari angka 0 hingga 1, 

semakin tinggi nilai IPKLH, maka tingkat ketidakpedulian terhadap lingkungan semakin 

tinggi. Hasil IPKLH Indonesia adalah 0,51, yang menunjukkan bahwa tingkat 

ketidakpedulian rumah tangga di Indonesia sebesar 0,51 atau lebih dari separuhnya 

tidak peduli terhadap lingkungan. Angka IPKLH per provinsi berada pada rentang 0,41 

hingga 0,55. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pola IPKLH dari 

kawasan barat dan timur Indonesia.       

 

1.2. Identifikasi Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang ingin dibahas  

adalah  bagaimana  melihat perbedaan IPKLH di Wilayah Indonesia Barat yang diwakili 

oleh pulau Sumatera, Jawa dan Provinsi Bali dengan IPKLH di Wilayah Indonesia Timur 

yang diwakili oleh pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan 

Papua. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gambaran umum IPKLH. 

2. Mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata IPKLH di Wilayah 

Indonesia Barat dan Timur. 

 

2. Kajian Literatur 

 

Kajian mengenai lingkungan seringkali didudukan dalam tataran makro pembangunan. 

Hal ini menyebabkan terabaikannya mekanisme pengukuran kualitas lingkungan. 

Hunbungan manusia sebagai pelaku pembanguan terhadap keseimbangan lingkungan. 

Salah satu upaya untuk mengurangi banyaknya data tentang lingkungan yang ada 

adalah dengan menggunakan indeks. 

 

Pengukuran indeks telah bayak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah: Indeks 

Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability Index), Indeks Kualitas 

Lingkungan (Environmetal Quality Index) dan Indeks Kinerja Lingkungan 

(Environmemtal Performance Index). Indeks tersebut dilakukan diluar negeri. Di 

Indonesia sendiri telah dilakukan pengukuran Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Hidup 

(IPPLH) yang dilakukan oleh BPS. IPPLH adalah suatu alat ukur yang dirancang untuk 

mengetahu seberapa peduli perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Angka indeks 

yang dihasilkan IPPLH berkisar antara 0 sampai 1. Angka indeks semakin mendekati 1 

berarti masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan.   

 

Menurut hasil penelitian dimensi penghematan energi berdasarkan wilayah kepulauan, 

wilayah pulau Sulawesi dan Sumatera merupakan dua wilayah dengan indeks konsumsi 

energi tertinggi yaitu 0,99. Tingginya nilai indeks kemungkinan berkaitan dengan 

banyak hal, salah satunya adalah gerakan atau kampanye hemat energi yang dilakukan 

oleh pemerintah. Kegiatan tersebut dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran 

masyarakat untuk menggunakan lampu hemat energi. Sementara di pulau Kalimantan 

dan Jawa lebih rendah, masing-masing 0,63 dan 0,79. Hal ini menandakan perilaku 

masyarakat di kedua pulau tersebut kurang ramah lingkungan (Kutanegara, 2014).  

 

Dimensi berikutnya adalah perilaku membuang sampah. Pulau Sumatera memiliki 

indeks 0,66, Jawa 0,68, dan Sulawesi 0,65 sementara lainnya 0,59. Hasil perhitungan 

menunjukkan indeks perilaku membuang sampah setiap pulau tidak berbeda secara 

signifikan.Dimensi perilaku hemat air memiliki distribusi yang tidak jauh berbeda. Nilai 

indeks tertinggi adalah di Pulau Papua dan Maluku dengan nilai indeks 0,44 dan Pulau 

Jawa dengan 0,43.   
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BPS pada tahun 2018 ini melakukan penghitungan IPKLH. IPKLH adalah suatu alat ukur 

yang dirancang untuk mengetahu seberapa perilaku ketidakpedulian masyarakat 

terhadap lingkungan. Angka indeks yang dihasilkan IPKLH berkisar antara 0 sampai 1. 

Angka indeks semakin mendekati 1 berarti masyarakat semakin tidak peduli terhadap 

lingkungan. IPKLH dibentuk dari empat dimensi, yaitu dimensi penghematan energi, 

perilaku membuang sampah, penghematan air dan pemilihan sarana tranportasi.  

 

Dari 17 indikator yang diasumsikan dapat memberi gambaran  nilai IPKL, setelah 

dilakukan PCA maka didapat 11 indikator berikut bobotnya untuk menghitung nilai 

IPKLH. Indikator yang dimaksud disajikan dalam tabel 1.  

 

Tabel 1. Rincian Pertanyaan dalam Modul Hansos 2017 

Indikator 
Daftar Rincian Pertanyaan yang Digunakan untuk  

Penghitungan IPKLH 
Bobot 

ENERGI 

Lampu Hemat R.803    Jumlah lampu hemat energi yang terpasang di rumah 0,30 

Menutup Panci R.901    Seberapa sering menutup panci pada saat merebus 

masakan (masak air, sayur, dll) 

 

Matikan Lampu R.902    Dalam sebulan terakhir, seberapa sering rumah tangga 

(nama) mematikan lampu (listrik dan non listrik) ketika 

tidak digunakan 

0,32 

Memanfaatkan 

Matahari 

R.903    Disaat siang hari yang cerah, apakah rumah (nama) 

memanfaatkan pencahayaan dari sinar matahari untuk 

penerangan ruangan 

0,38 

Penggunaan TV R.904a  Seberapa sering rumah tangga nama membiarkan alat 

elektronik  (k3) tersebut menyala meskipun tidak 

digunakan 

 

Daya Rendah R.906a  Ketika membeli alat-alat elektronik, seberapa sering 

rumah tangga (nama) mempertimbangkan alasan 

berikut: daya listrik rendah 

 

SAMPAH 

Pilah Sampah R.907a  Seberapa sering rumah tangga (nama) melakukan 

pemilihan sampah basah (mudah membusuk) dan 

sampah kering (tidak mudah membusuk) 

 

Buang Sampah R.908    Perlakuan yang paling sering dilakukan terhadap sampah 0,50 

Barang Bekas R.910    Apa yang biasa dilakukan rumah tangga (nama) pada 

barang bekas layak pakai (seperti: baju bekas, sepatu 

bekas, perkakas, dll) 

 

Tas Belanja R.911    Dalam setahun terakhir, seberapa sering rumah tangga 

(nama) membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja 

(seperti: tas kanvas, tas kain, tas nilon, dll) untuk 

mengurangi sampah plastik 

0,50 
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AIR 

Mencuci 

Pakaian 

R.913b. Apakah jenis mesin cuci yang digunakan rumah tangga 

0,20 R.913c. Bagaimana penggunaan air untuk membilas cucian 

pakaian 

Mencuci Alat 

Makan 

R.914    Bagaimana penggunaan air untuk mencuci alat 

makan/minum rumah tangga (nama)  
0,44 

Air Bekas R.915    Seberapa sering rumah tangga (nama) memanfaatkan 

air bekas (cucian sayur/ buah/beras, wudhu, dll) untuk 

keperluan lain 

0,20 

Boros Air R.916    Seberapa sering rumah tangga (nama) lupa/membiarkan 

air mengalir walaupun tidak digunakan 
0,16 

TRANSPORTASI 

Angkutan R.507    Selama seminggu terakhir, apakah sarana angkutan 

utama yang biasa (nama) gunakan menuju ke tempat 

kegiatan utama 

0,50 

Pilih Kendaraan R.920b. Apakah pertimbangan rumah tangga (nama) dalam 

memilih kendaraan bermotor tersebut 
0,50 

Mengurangi 

kendaraan 

R.919    Dalam setahun terakhir, apakah rumah tangga (nama) 

mengurangi penggunaan kendaraan bermotor 

 

JUMLAH INDIKATOR 11 

  

3. Metodologi 

3.1 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh rumah tangga sampel Survei Sosial dan 

Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial (Hansos) September, 2017. 

Analisis mencakup 75.000 rumah tangga sampel, di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota 

yang mewakili seluruh Indonesia. Rumah tangga tersebut ditanyakan mengenai 

kebiasaan sehari-hari yang menjadikan perilaku rumah tangga mereka masuk kedalam 

kategori perilaku peduli atau perilaku tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Terdapat 

17 pertanyaan yang akan dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan IPKLH dengan 

Principle Component Analysis (PCA). 

 

3.2. Metode Analisis 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara umum IPKLH 2017. 

Analisis dekriptif tersebut berupa tabel dan gambar. Analisis deskriptif ini juga 

digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara wilayah barat dan timur 

Indonesia. Perbedaan tersebut bisa dilihat salah satunya dari kondisi infrastruktur 

antar wilayah. Untuk melihat adanya kesenjangan infrastruktur antar wilayah, 

dilakukan perbandingan ketersediaan dan dukungan infrastruktur sesuai dengan 
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jenisnya. Jenis infrastruktur yang akan menunjukkan adanya kesenjangan meliputi 

infrastruktur jalan, energi listrik dan telekomunikasi. Indikator yang digunakan 

meliputi kuantitas dan kualitas dari ketersediaan infrastruktur, serta beberapa 

indikator yang tersedia di antaranya adalah rasio kerapatan jalan dan rasio 

elektrifikasi. 

 

Rasio kerapatan jalan ditunjukkan oleh rasio panjang jalan (Km) terhadap luas wilayah 

(Km2). Rasio kerapatan jalan memiliki makna tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas 

antar daerah, yaitu semakin besar angka rasio kerapatan jalan maka kemudahan 

dalam menjangkau antardaerah yang dihubungkan oleh infrastruktur jalan disuatu 

wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Rasio elektrifikasi merupakan rasio antara 

jumlah rumah tangga pengguna energy listrik PLN dibagi dengan total jumlah rumah 

tangga (di kali 100 persen). 

 

Sedangkan untuk analisis inferensia, metode yang digunakan dalam makalah ini 

adalah uji beda rata-rata dengan uji-t. Analisis uji-t digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perbedaan perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup antara wilayah 

bagian barat dan timur Indonesia. 

 

Uji t yang digunakan adalah Independent sample t-test, yaitu jenis uji statistika yang 

bertujuan untuk membandingkan rata-rata IPKLH di dua wilayah Indonesia, yaitu 

kawasan barat dan timur. Prinsip pengujian ini adalah melihat perbedaan variasi kedua 

kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus 

diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau variannya berbeda (unequal 

variance). 

 

Uji t untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus Polled Varians:  

 

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan rumus Separated 

Varians:                                                                                                                                                                                                                                                   
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Perlu diketahui bahwa dalam statistik parametrik terdapat syarat-syarat yang harus 

terpenuhi sebelum dilakukannya pengujian. Oleh karena itu kita harus tahu syarat-

syarat apa saja yang diperlukan sebelum melakukan uji t independen ini: 

1. Data yang diuji adalah data kuantitatif (interval atau rasio). 

2. Data harus diuji normalitas dan hasilnya harus berdistribusi normal. 

3. Data harus sejenis atau homogen (variansnya sama). 

4. Uji ini dilakukan dengan jumlah data yang sedikit. 

 

Uji normalitas harus dilakukan untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal 

sebagai salah satu syarat uji t-independent, ada beberapa uji yang bisa digunakan untuk 

memeriksa normalitas distribusi data. Salah satunya adalah Uji Shapiro Wilk. Uji ini 

adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro 

dan Wilk. Metode shapiro wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid 

digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Dalam penerapannya, para peneliti dapat 

menggunakan aplikasi statistik antara lain: SPSS dan STATA. 

 

Metode Shapiro Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi 

frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam 

Shapiro Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung 

luasan kurva normal.  

 

Rumus Uji Shapiro Wilk 

 

Di bawah ini adalah rumus dari perhitungan uji shapiro wilk.  

 
Keterangan: 

D = Coeffisient test Shapiro Wilk 

X n-i+1 = Angka ke n – i + 1 pada data 

X i = Angka ke i pada data 

 
Keterangan: 

Xi = Angka ke i pada data yang 

X = Rata-rata data 
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Keterangan: 

G  = Identik dengan nilai Z distribusi normal 

T3 = Berdasarkan rumus di atas bn, cn, dn 

     = Konversi Statistik Shapiro-Wilk Pendekatan Distribusi Normal 

 

Syarat Uji Shapiro Wilk 

Syarat dari uji shapiro w adalah sebagai berikut: 

a. Data berskala interval atau ratio (kuantitatif) 

b. Data tunggal / belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi 

c. Data dari sampel random 

 

Cara Membaca Hasil Uji Shapiro Wilk 

Cara baca hasil perhitungan uji shapiro wilk adalah dengan melihat nilai shapiro wilk 

hitung dan tingkat Signifikansinya. Dalam hasil uji SPSS, nilai shapiro hitung ditunjukkan 

dengan nilai VALUE, sedangkan signifikansinya ditunjukkan dengan nilai Sig. 

Signifikansi 

Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro Wilk. Signifikansi uji nilai T3 

dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro W, untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya (p). 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka H0 diterima ; H1 ditolak. 

Jika nilai Sig. < 0,05, maka H0 ditolak ; H1 diterima. 

 

Jika salah satu atau kedua asumsi di atas sebagai syarat-syarat yang diperlukan 

sebelum melakukan uji t independen ini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji 

Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji t 

parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji t tidak dijumpai. Tehnik ini dipakai 

untuk menguji signifikansi perbedaan antara dua populasi, dengan menggunakan 

sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Test ini berfungsi sebagai 

alternatif penggunaan uji-t jika persyaratan-persyaratan parametriknya tidak 

terpenuhi, dan bila datanya berskala ordinal. 

 

Untuk melihat perbedaan rata-rata IPKLH antara wilayah barat dan timur Indonesia 

dibutuhkan suatu alat bantu statistik. Alat bantu statistik yang dimaksud adalah Uji-t 

yaitu suatu metode pengujian untuk melihat perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok data.  

 

Uji t yang digunakan adalah uji t tidak berpasangan (independent t test). Metode 

pengujian ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok 

data yang independen. Uji Independent Sampel t-test merupakan bagian dari statistik 
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inferensial parametrik (uji beda). Perlu diketahui bahwa dalam statistik parametrik 

terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya pengujian.  

 

Jika data tidak homogen dan tidak berdistribusi normal atau datanya homogen tetapi 

tidak berdistribusi normal atau sebaliknya maka tidak disarankan melakukan uji t-

independen melainkan melakukan uji Mann Withney. 

 

Uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan u-test juga disebut Mann–Whitney–

Wilcoxon (MWW). Uji ini dikembangkan oleh H.B Mann dan D.R. Whitney pada tahun 

1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji t parametrik bila 

anggapan yang diperlukan bagi uji t tidak dijumpai. Tehnik ini dipakai untuk menguji 

signifikansi perbedaan antara dua populasi, dengan menggunakan sampel random 

yang ditarik dari populasi yang sama. Test ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan 

uji-t jika persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi, dan bila datanya 

berskala ordinal. Uji ini berbeda dengan uji wilocoxon karena uji wilcoxon untuk dua 

sampel yang berpasangan. sedangkan Mann whitney khusus untuk dua sampel yang 

independent dengan syarat: 

1. Data berskala ordinal, interval atau rasio. 

2. Terdiri dari 2 kelompok yang independent atau saling bebas. 

3. Data kelompok I dan kelompok II tidak harus sama banyaknya. 

4. Data tidak harus berdistribusi normal. sehingga tidak perlu uji normalitas 

 

Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Susun kedua hasil Pengamatan menjadi satu kelompok sampel 

2. Hitung jenjang atau rangking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan 

3. Jenjang atau rangking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar 

4. Nilai beda sama diberi jenjang rata-rata 

5. Selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. 

6. Hitung nilai statistik uji U. 

 

Ada dua macam tehnik U-test ini, yaitu U-test untuk sampel-sampel kecil dimana n ≤ 

20 dan U-test sampel besar bila n > 20. Oleh karena pada sampel besar bila n > 20, 

maka distribusi sampling U-nya mendekati distribusi normal, maka test signifikansi 

untuk uji hipotesis nihilnya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel 

probabilitas normal. Sedangkan test signifikansi untuk sampel kecil digunakan harga 

kritik U . Adapun formula rumus Mann-Whitney Test. Berikut statistik uji yang 

digunakan dalam uji mann whitney: 

Untuk sampel besar (n1 atau n2 >20) 
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Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar menggunakan 

statistik uji z karena jumlah sampel yang besar yaitu > 20 setiap sampel. Cara ini tidak 

membutuhkan tabel mann whitney tapi menggunakan tabel z yang mungkin lebih 

populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil yaitu mencari U1 dan U2. kemudian 

ada langkah tambahan untuk menentukan statistik uji z. Nantinya akan digunakan 

untuk membandingkan dengan tabel z. Berikut rumus yang digunakan. 

  
 

Rumus diatas digunakan apabila ada rangking yang berbeda. Sedangkan untuk ada 

rangking yang sama menggunakan rumus seperti berikut. 

 
 

Hipotesis: 

1.  H0 : tidak ada perbedaan IPKLH antara Wilayah Indonesia Barat dan Timur. 

2.  H1 : ada perbedaan IPKLH antara Wilayah Indonesia Barat dan Timur. 

Kriteria Pengambilan Keputusan: 

Jika Sig. ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Sig. < 0,05 maka H0 ditolak 

 

4         Pembahasan 

4.1        Analisis Deskriptif 

 

Hasil IPKLH 2017 secara nasional adalah 0,51, yang menunjukkan bahwa tingkat 

ketidakpedulian rumah tangga di Indonesia lebih dari separuhnya tidakpeduli 

terhadap lingkungan. IPKLH ini disusun dari 17 indikator yang dengan menggunakan 

PCA sehingga hanya tersisa 11 indikator penyusun IPKLH. Selain itu ada juga analisis 

kesenjangan antar wilayah yang digambarkan dari perbedaan fasilitas infrastruktur 

antara wilayah barat dan timur Indonesia. Untuk melihat kesenjangan pembangunan 

infrastruktur di wilayah barat dan timur Indonesia dapat dilihat dari beberapa 

indikator yang tersedia di antaranya adalah rasio kerapatan jalan dan rasio 

elektrifikasi (Bappenas, 2012).  

Dari 11 indikator hasil penghitungan dengan menggunakan PCA, didapat nilai IPKLH 

seluruh Indonesia. Hasil IPKLH dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu barat dan timur 

disajikan dalam tabel 2. 
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Tabel 2. IPKLH Seluruh Indonesia, 2017 

No. Provinsi 
Indonesia 

Barat 
No. Provinsi 

Indonesia 

Timur 

1 Aceh 0,55 18 
Nusa Tenggara 

Barat 
0,52 

2 Sumatera Utara 0,52 19 
Nusa Tenggara 

Timur 
0,41 

3 Sumatera Barat 0,52 20 Kalimantan Barat 0,53 

4 Riau 0,52 21 Kalimantan Tengah 0,52 

5 Jambi 0,54 22 Kalimantan Selatan 0,52 

6 
Sumatera 

Selatan 
0,51 23 Kalimantan Timur 0,53 

7 Bengkulu 0,52 24 Kalimantan Utara 0,49 

8 Lampung 0,51 25 Sulawesi Utara 0,48 

9 Kep. Babel 0,51 26 Sulawesi Tengah 0,51 

10 Kepulauan Riau 0,54 27 Sulawesi Selatan 0,49 

11 DKI Jakarta 0,51 28 Sulawesi Tenggara 0,47 

12 Jawa Barat 0,54 29 Gorontalo 0,46 

13 Jawa Tengah 0,51 30 Sulawesi Barat 0,51 

14 DI Yogyakarta 0,52 31 Maluku 0,47 

15 Jawa Timur 0,53 32 Maluku Utara 0,48 

16 Banten 0,53 33 Papua Barat 0,52 

17 Bali 0,52 34 Papua 0,52 

IPKLH INDONESIA = 0,51 

 

Indikator perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup sebagai penyusun IPKLH secara 

nasional terdiri dari empat dimensi, diantaranya energi, sampah, air, dan transportasi. 

Dimensi perilaku terhadap energi terdiri dari indikator penyusun IPKLH di antaranya: 

jumlah lampu hemat energi yang terpasang di rumah, kebiasaan mematikan lampu 

ketika tidak digunakan dan disaat siang hari yang cerah, apakah rumah memanfaatkan 

pencahayaan dari sinar matahari untuk penerangan ruangan dapat dilihat pada gambar 

1 sampai 3.
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Dimensi perilaku terhadap sampah terdiri dari indikator penyusun IPKLH di antaranya: 

kebiasaan paling sering terhadap sampah, dan kebiasaan membawa tas belanja 

sendiri ketika berbelanja, seperti tas kanvas, tas kain dan tas nilon dapat dilihat pada 

gambar 4 sampai 5. 
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Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Banyaknya 
Lampu Hemat Energi yang Terpasang Di Rumah

58,78

25,42
9,94

5,86

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga dengan Kebiasaan 
Mematikan Lampu (Listrik dan Non Listrik) 

ketika Tidak Digunakan

45,05

35,62

16,40

2,93

Ya, seluruh ruangan Ya, sebagian besar
ruangan

Ya, sebagian kecil
ruangan

Tidak

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan 
Pencahayaan dari Sinar Matahari untuk Penerangan 

Ruangan
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Dimensi perilaku terhadap air terdiri dari indikator penyusun IPKLH di antaranya: 

kebiasaan penggunaan air untuk mencuci pakaian, kebiasaan mencuci alat makan dan 

minum, kebiasaan memanfaatkan air bekas untuk keperluan lainnya dan kebiasaan atau 

frekuensi lupa atau membiarkan air mengalir walaupun tidak digunakan dapat dilihat 

pada gambar 6 sampai 9. 

 

 
  

 

23,33

11,72

0,11 0,57 0,45
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Gambar 4. Persentase Rumah Tangga dengan Perlakuan 
yang Paling Sering Dilakukan terhadap Sampah
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54,85

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga dengan Kebiasaan 
Membawa Tas Belanja Sendiri Ketika Berbelanja 

(Seperti: Tas Kanvas, Tas Kain, Tas NIlon, Dll)
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bilas)
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Air Mengalir Tidak Mencuci
Pakaian di Rumah
(Sungai, Laundry)

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga dengan Penggunaan Air untuk Membilas Pakaian
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Dimensi perilaku terhadap transportasi terdiri dari indikator penyusun IPKLH di 

antaranya: kebiasaan mempertimbangkan alasan pemilihan kendaraan bermotor, dan 

kebiasaan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar 10 

sampai 11. 

    

34,20

65,25

0,55

Air mengalir Air ditampung Lainnya

Gambar 7. Persentase Penggunaan Air untuk Mencuci Alat 
Makan/Minum Rumah Tangga

3,70 6,56

24,18

65,56

Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan 
Air Bekas untuk Keperluan Lain

74,63

20,79

2,53 2,05

Tidak pernah Kadang-kadang Sering Selalu

Gambar 9. Persentase Frekuensi Rumah Tangga 
Lupa/Membiarkan Air Mengalir walaupun Tidak Digunakan
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Dimensi perilaku terhadap transportasi terdiri dari indikator penyusun IPKLH di 

antaranya: kebiasaan mempertimbangkan alasan pemilihan kendaraan bermotor, dan 

kebiasaan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dapat dilihat pada gambar 10 

sampai 11. 

 

Rasio kerapatan jalan dan rasio elektrifikasi merupakan dua indikator yang bisa 

dijadikan alat untuk melihat kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah  

barat dan timur Indonesia. Rasio kerapatan jalan memiliki makna tinggi rendahnya 

tingkat aksesibilitas antar daerah, yaitu semakin besar angka rasio kerapatan jalan maka 

kemudahan dalam menjangkau antardaerah yang dihubungkan oleh infrastrukturjalan 

disuatu wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Rasio kerapatan jalan ditunjukkan oleh 

rasio panjang jalan (Km) terhadap luas wilayah (Km2). Rasio elektrifikasi merupakan 

rasio antara jumlah rumah tangga pengguna energy listrik PLN dibagi dengan total 

jumlah rumah tangga (di kali 100%). Indikator ini disajikan dalam gambar 12 dan 13 

dibawah ini.  
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Gambar 10. Persentase Rumah Tangga yang Mempertimbangan Alasan 
Pemilihan Kendaraan Bermotor
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Gambar 11. Persentase Rumah Tangga yang 
Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor
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Rata-rata IPKLH tahun 2017 menunjukkan bahwa Wilayah Indonesia Barat dan Timur 

memang sekilas memiliki sedikit perbedaan. IPKLH Wilayah Barat sedikit diatas IPKLH 

Wilayah Timur, walaupun ada beberapa titik yang memiliki nilai sama. IPKLH tertinggi 

ada di Wilayah Barat sebesar 0,55, sedangkan IPKLH terendah ada di Wilayah Timur 

sebesar 0,41.  

 

4.2 Analisis Inferensia  

 

Hasil IPKLH 2017 secara nasional adalah 0,51, yang menunjukkan bahwa tingkat 

ketidakpedulian rumah tangga di Indonesia lebih dari separuhnya tidakpeduli terhadap 

lingkungan. Nilai rata-rata di Wilayah Indonesia Barat sebesar 0,5235, sedangkan nilai 

rata-rata IPKLH di Wilayah Indonesia Timur 0,4959. Nilai ini akan diuji dengan 

Independent sample t-test untuk melihat apakah ada perbedaan perilaku antara Wilayah 

Barat dan Timur Indonesia. Hasil Output dari uji t-independen untuk melihat perbedaan 

rata-rata antara perilaku di wilayah barat dan timur Indonesia.  

0,496 0,497 0,497 

0,164 0,168 0,170 

2014 2015 2016

Wilayah Indonesia Barat Wilayah Indonesia Timur

93,70 94,64 95,60

78,70 80,97 82,75

2014 2015 2016
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0,55 0,52 0,52 0,52 0,54 0,51 0,52 0,51 0,51 0,54 0,51 0,54 0,51 0,52 0,53 0,53 0,52 

0,52 

0,41 

0,53 0,52 0,52 0,53 0,49 0,48 0,51 0,49 0,47 0,46 
0,51 0,47 0,48 0,52 0,52 

Wilayah Indonesia Barat Wilayah Indonesia Timur

Gambar 12. Kerapatan Jalan antara Wilayah Barat dan Timur 

Indonesia (Km/Km2) 

Gambar 13. Rasio Elektrifikasi Listrik PLN  antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia (persen) 

Gambar 14. Rata-Rata IPKLH 2017 antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia 
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Uji Normalitas Shapiro-Wilk 

Uji normalitas harus dilakukan untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal 

sebagai salah satu syarat uji t-independent.  

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas Shapiro-Wilk: 

1. H0: Jika Sig. ≥ 0,05, maka data terdistribusi normal 

2. H1: Jika Sig. < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal 

 

Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk sebagai berikut: 

Tests of Normality 

 Wilayah Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

IPKLH Indonesia Barat .256 17 .004 .869 17 .021 

Indonesia Timur .201 17 .067 .868 17 .020 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Pengambilan kesimpulan dengan memakai kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. 

Nilai signifikansinya ada di lingkaran merah yang pada gambar di atas ini.  Karena Sig. 

(0.021 dan 0.021) < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Sehingga tidak 

memenuhi syarat untuk menggunakan Uji Independent Sampel t-test. Selanjutnya 

digunakan uji alternatif, yaitu Uji Mann-Whitney. 

 

Uji Mann-Whitney 

Uji Mann-Whitney atau uji dua sampel independen merupakan salah satu bagian dari 

statistik nonparametrik. Uji Mann-Whitney menjadi alternatif ketika data tidak tidak 

normal dalam Uji Normalitas Shapiro-Wilk dari Independent sampel t-test 

(parametrik). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Mann-whitney: 

1. H0: Jika Asymp.Sig.(2tailed) ≥ 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

2. H1: Jika Asymp.Sig.(2tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. 

Test Statisticsb 

 IPKLH 

Mann-Whitney U 69.000 

Wilcoxon W 222.000 

Z -2.661 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .009a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Wilayah 

 

Dari output di atas diketahui bahwa nilai Asymp.Sig.(2tailed) sebesar 0,008, karena 

nilai  0,008 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam Uji 
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Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Penolakan terhadap Ho 

mengandung pengertian bahwa terdapat perbedaan rata-rata IPKLH yang signifikan 

antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

 

IPKLH yang paling tinggi di Kawasan Indonesia Bagian Barat adalah di provinsi Aceh 

sedangkan yang terendah adalah provinsi Sumatera Selatan. Kawasan Indonesia 

Bagian Timur provinsi yang memiliki IPKLH tertinggi adalah provinsi Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Timur dan IPKLH terendah adalah provinsi NTT. Hasil Uji Mann-

Whitney menyimpulkan bahwa IPKLH Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Timur 

berbeda signifikan. 

 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara IPKLH 

kawasan Indonesia Bagian Barat dan kawasan Indonesia Bagian Timur. Untuk itu, perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya untuk melihat perbedaan di masing-masing pulau 

atau  memisahkan/membagi IPKLH khusus kota-kota besar dimasing-masing pulau. 
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