
 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Eksternalitas 

Berbagai pendapat mengemukakan teorinya tentang pengertian eksternalitas. 

Pendapat oleh Rosen (1988) menyatakan bahwa eksternalitas terjadi ketika 

aktivitas suatu satu kesatuan mempengaruhi kesejahteraan kesatuan yang lain 

yang terjadi diluar mekanisme pasar (non market mechanism). Tidak seperti 

pengaruh yang ditransmisikan melalui mekanisme harga pasar, eksternalitas dapat 

mempengaruhi efisiensi ekonomi. 

 

Fisher (1996) mengatakan bahwa eksternalitas terjadi bila satu aktivitas pelaku 

ekonomi (baik produksi maupun konsumsi) mempengaruhi kesejahteraan pelaku 

ekonomi lain dan peristiwa yang ada terjadi di luar mekanisme pasar.  

Sehingga ketika terjadi eksternalitas, maka private choices oleh konsumen dan 

produsen dalam private markets umumnya tidak menghasilkan sesuatu yang 

secara ekonomi efisien.  

 

Berdasarkan pada pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif 

teoritis, eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan antara marginal social dan 

private cost suatu barang.  
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Dalam kasus kerusakan lingkungan menimbulkan negative externality karena 

tidak adanya unsur biaya tambahan dalam bentuk social cost yang masuk dalam 

komponen harga barang akhir. Oleh karena itu diperlukan governemnt 

intervention dalam bentuk penetapan pajak atau subsidi guna mengkoreksi 

dampak-dampak dari eksternalitas (Verhoef, 1999;Verhoef dan Nijkamp,2000). 

 

B. Bentuk –Bentuk Eksternalitas 

 

Eksternalitas dalam kenyataannya memiliki dua macam bentuk, yakni  : 

1. Eksternalitas Negatif 

Eksternalitas negatif (biaya eksternal) adalah biaya terhadap pihak ketiga 

selain pembeli dan penjual pada suatu macam barang yang tidak 

direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi eksternalitas yang negatif, 

harga barang atau jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan 

(marginal social cost) secara sempurna pada sumber daya yang 

dialokasikan dalam produksi. Baik pembeli maupun penjual barang tidak 

memperhatikan biaya- biaya ini pada pihak ketiga. 

 

2. Eksternalitas Positif 

Eksternalitas positif adalah keuntungan terhadap pihak ketiga selain 

penjual atau pembeli barang atau jasa yang tidak direfleksikan dalam 

harga. Ketika terjadi eksternalitas positif, maka harga tidak sama dengan 

keuntungan sosial tambahan (marginal social benefit) dari barang dan jasa 

yang ada. 
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 Contoh dari eksternalitas positif ini adalah dengan adanya suntikan antibodi 

terhadap suatu penyakit, maka suntikan tersebut selain bermanfaat bagi orang 

yang bersangkutan juga bermanfaat bagi orang lain yakni tidak tertular penyakit. 

 

Menurut Harwick dan Olewifer(1998) mengatakan bahwa terdapat dua 

penggambaran eksternalitas , yakni : 

a) Eksternalitas Privat dan  

b) Eksternalitas Public.  

 

Selain itu eksternalitas juga terkait dalam efisiensi alokasi sumber daya alam. Hal 

ini sangat perlu peranan pemerintah dalam pengendalian eksternalitas, melalui 

penetapan pajak pigovian, dan jika solusi yang diberikan swasta dalam mengatassi 

esksternalitas tidak berhasil pemerintah akan turun tangan dengan mengatasi nya 

seperti kebijakan tentang regulasi pajak pigovian. 

 

Jika dilihat dari para pelakunya, eksternalitas dapat dilihat sebagai : 

1) Efek perbuatan satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers 

on other producers). 

Contohnya adalah nelayan dengan kapal-kapal besar akan mampu 

menjaring ikan dengan jumlah yang sangat banyak, akan tetapi produsen 

yang lain (dalam hal ini nelayan-nelayan kecil) akan mengalami kesulitan 

mendapatkan ikan karena telah habis dijaring oleh nelayan besar. 

 

2) Efek perbuatan produsen terhadap konsumen (effects of producers on 

consumers). 
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Contohnya peternakan sapi ataupun ayam yang berada di tengah 

permukiman. Orang-orangyang tinggal di sekitar pemukiman mungkin 

akan merasa sangat terganggu dengan bau kotoran hewan-hewan ternak 

tersebut. 

3) Efek perbuatan konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers 

on consumers). 

Contohnya sesorang yang merokok di bus atau angkutan umum akan 

mengganggu penumpang lain yang berada di bus atau angkutan umum 

tersebut 

4) Efek perbuatan konsumen terhadap produsen (effects of consumers on 

producers). 

 

C. Jenis-Jenis Ekternalaitas 

Ekternalitas di bagi atas dua jenis yaitu ; 

1. Technical externality, yaitu tindakan konsumsi/ produksi mempengaruhi 

tindakan konsumsi/ produksi orang lain tanpa kompensasi. 

2. Pecunary externality, yaitu tindakan/ produksi yang lebih menekankan 

pada unsur harga dalam perekonomian yaitu kendala anggaran. 

Jenis-jenis eksternalitas menurut jhon f.due dan ann fredlaender yaitu: 

1. Eksternalitas konsumsi, terjadi apabila kemakmuran dari suatu orang di 

pengaruhi oleh pola-pola konsumsi orang lain. 

2. Ekternalitas produksi, terjadi apabila keluaran atau (output) suatu 

perusahaan juga bersifat sebagai masukan (input) bagi fungsi produksi 

perusahaan lain. 
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3. Ekternalitas keuangan, timbul karena adnya ketergantungan dari 

hubungan-hubungan produksi yang terdapat di setiap perekonomian. 

4. Ekternalitas teknologi, terjadi apabila produsen dari suatu kegiatan tertentu 

tidak dapat membuat semua keuntungan menjadi kenyataan atau tidak di 

paksakan untuk memikul semua biaya yang di timbulkan akibat dari 

kegiatanya yang diderita oleh perusahaan –perusahaan lain atau anggota-

anggota masyarakat, sehingga timbul keuntungan atau kerugian ekternal. 

 

D. Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas 

 

1. Solusi dalam mengatasi polusi 

Tentunya dalam melakukan proses produksi , dihasilkan pula sisa 

pembuangan yang berbentuk cair, padat gas. Perusahaan dapat membayar 

pajak polusi sebesar polusi yang dikeluarkan . pengenaan pajak tersebut 

dapat dikatakan mampu menciptatakan internalisasi esternalitas. 

2. Tradeobel Emmisions permit 

Dapat dilakukan perusahaan terkait dengan mengurangi jumlah polusi 

yang ditimbulkan dari pada harus membayar pajak yang mahal. 

3. Juga dilakukan  Proverty Right 

Dalam Coase theorem menyatakan bahwa penerapan property right akan 

mengarahkan pada solusi optimal, memperhatikan siapa yang 

menerimanya, jika transaction cost kecil dan jumlah yang bernegosiasi 

terbatas.Contohnya, masyarakat disekitar pabrik atau daerah 

pertambangan, berhak mendapat udara bersih, ketenangan, air bersih.oleh 
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karena itu perusahaan harus membayar biaya untuk masyarakat yang 

terkena dampak polusi. 

4. Dibangunya sarana dan prasarana 

           Misalnya berupa jembatan penyebrangan, jalan raya, rel kereta api, dan                                                         

           sarana public lainya.Sehingga keberadaan perusahaan dirasakan manfaat  

           bagi warga sekitarnya.ini juga merupakan salah satu tanggung jawab                                    

           perusahaan dan limpahan manaat dari adanya teknologi yang dibuat. 

 

E. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

 

Badan usaha milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang 

sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan 

serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang 

nilanya cukup besar. 

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN,yaitu persero perum 

beserta pengertian arti definisi : 

1.Persero 

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT. 

Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh bebeda sifatnya dengan 

perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang 

setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. 

Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh 

pemerintah.Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka 

otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa 
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yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus menerus 

mencetak keuntungan. 

2.Perum / Perusahaan Umum 

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara 

yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk memberikan penyediaan barang dan jasa public yang baik demi melayani 

masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan 

perusahaan. 

F.  Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan terbatas (PT),dulu disebut juga naamloze vennootschaap (NV),adalah 

persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-

saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. 

Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, 

perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan 

perusahaan. 

 

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan 

tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan 

pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.Setiap 

orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan 

perusahaan.Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu 

sebanyak saham yang dimiliki.Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan 

perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para 

pemegang saham.Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan 

tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.Pemilik saham akan 
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memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung 

pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal 

dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi .Keuntungan yang 

diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa 

menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. 

 

Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik 

modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola 

perusahaan.Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli 

dalam bidangnya Profesional.Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari 

pemegang saham,direksi,dan komisaris.Dalam PT, para pemegang saham 

melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan 

mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha 

perusahaan.Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk 

mewakili Perusahaan,mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. 

Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka direksi harus 

melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian 

dirapatkan. 

 

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih 

yang berbadan hukum.Sejak 1 Mei 1848,perseroan terbatas diatur dalam KUHD, 

namun aturan itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berazaskan 

demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuk peraturan baru 

yang dituangkan dalam UU No.1 tahun 1995 yang mengatur bahwa sebuah PT 

harus didirikan dengan syarat harus memiliki etikat yang baik, azas keputusan, 
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dan azas kepantasan.Kemudian setelah mengikuti berbagai perkembangan 

akhirnya dikeluarkan UU No.40 Thun 2007, dimana adanya tambahan tentang 

Prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik. 

 

G. Dampak Kegiatan Produksi Pabrik Gula dari Aspek Sosial Ekonomi. 

 

Menurut Erikson (1979) dalam Khoslah H.A Nawawi dampak sosial ekonomi 

ialah dampak yang terjadi pada sitem ekonomi, menyangkut struktur ekonomi dan 

kondisi ekonomi. 

Gunawan suranto dalam Armado (2008) menyatakan bahwa pembangunan suatu 

proyek sejak didalam perencanaan memang sudah bertujuan untuk meningkatkan 

sosial ekonomi sehinggan secara teoritis dampak setiap proyek haruslah positif 

bagi masyarakat setempat, propinsi, nasional, ataupun internasional.Komponen 

yang dianggap penting dalam penetapan aspek ekonomi adalah sebagai berikut: 

1. Pola Perkembangan Penduduk. 

Pola perkembangan penduduk yang perlu diketahui adalah jumlah penduduk, 

umur, perbandingan kelamin, dan sebagainya. 

 

2. Pola Perpindahan. 

Pola perpindahan ini juga erat hubungannya dengan perkembangan penduduk, 

pola perpindahan yang perlu diketahui adalah pola perpindahan keluar dan 

masuk ke suatu daerah secara umum, serta pola perpindahan musiman dan 

tetap. 
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3. Pola Perkembangan Ekonomi. 

Pola perkembangan ekonomi masyarakat ini erat hubungannya pula dengan 

pola perkembangan penduduk,perpindahan, keadaan sumber daya alam yang 

tersedia dan sumber pekerjaan yang tersedia. 

 

4. Penyerapan Tenaga Kerja. 

Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung, tetapi 

juga dampak yang tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber 

pekerjaan baru dan ini merupakan komponen berikutnya yang penting. 

 

5. Berkembangnya Struktur ekonomi. 

Yang dimaksud disini adalah timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat 

adanya proyek tersebut sehingga merupakan sebagai sumber-sumber 

pekerjaan yang baru. 

 

6. Peningkatan Pendapatan Masyarakat. 

Maksudnya adalah dengan adanya proyek tersebut meningkatkan pendapatan 

masyarakat secara umum. 

 

7. Perubahan Lapangan Pekerjaan. 

Dengan timbulnya lapangan pekerjaan yang baru, baik langsung ataupun tidak 

langsung, karena tidak selamanya dapat menguntungkan.  
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8. Tata Guna Usaha. 

Yang dimaksud disini adalah timbulnya lapangan usaha akibat adanya proyek 

tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.  

H. Studi Empirik 

Tabel  4. Ringkasan Penelitian Analisis Ekternalitas  

                Sosial Ekonomi Masyarakat Keluranahan Pasar  

                Tanjung Enim. 

 

Judul  “Analisis Ekternalitas Sosial Ekonomi Masyarakat 

Keluranahan Pasar Tanjung Enim”. 

 

Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 

Indonesia 

Penulis/tangal  Ansky Ardian Mursa (2010) 

Tujuan  Untuk mengetahui bagaimana dampak 

eksternalitas Pt.Bukit Asam terhadap aspek sosial 

ekonomi masyarakat. 

Model Estimasi Dan 

Variabel 

Metode analisis Multiplier Effect 

Variabel output, pendapatan dan nilai tambah dari 

sektor sosial ekonomi. 

 

Jenis data  Data sekunder dan data primel 

Hasil penelitian  Keberadaan Pt.Bukit Asam  

Membuat kondisi aspek sosial ekonomi masyrakat 

kelurahan Tanjung Enim meningkat. 

 

 

Selanjutnya penelitian Mulyaningrum yang berjudul “Eksternalitas Ekonomi 

Dalam PembangunanWisata Alam Berkelanjutan (Studi Kasus pada kawasan 

Wisata Alam Baturaden – Purworkerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa 

Tengah) 
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Selanjutnya penelitian Mulyaningrum yang berjudul “Eksternalitas Ekonomi 

Dalam PembangunanWisata Alam Berkelanjutan (Studi Kasus pada kawasan 

Wisata Alam Baturaden – Purworkerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa 

Tengah) 

Tabel 5. Ringkasan penelitian Eksternalitas Ekonomi Dalam Pembangunan 

Wisata Alam Berkelanjutan (Studi Kasus pada kawasan Wisata 

Alam Baturaden – Purworkerto, Kabupaten Banyumas Provinsi 

Jawa Tengah)  

Judul 

“Eksternalitas Ekonomi Dalam PembangunanWisata Alam 

Berkelanjutan (Studi Kasus pada kawasan Wisata Alam 

Baturaden – Purworkerto, Kabupaten Banyumas Provinsi 

Jawa Tengah) 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu, Indonesia 

Penulis/Tanggal Mulyaningrum (2005) 

Tujuan 

Untuk menganalisis munculnya eksternalitas ekonomi 

sebagai damapak dari kegiatan pembangunan wisata alam 

berkelanjutan, secara khusus dimaksudkan untuk 

menganalisis nilai manfaat kegiatan  wisata alam bagi 

masyrakat. 

Model Estimasi 

dan Variabel 

Metode analisis Multiplier Effect 

Variabel output, pendapatan dan nilai tambah dari sektor 

wisata . 

 

Jenis data Data sekunder dan data primer 

Hasil Penelitian 

Belum menujukkan pengaruh yang besar terhadap PDRB, 

tetapi diyakini akan menjadi andalan terbukti dengan nilai 

tambah yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer 

seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 

pertambangan dan kehutanan. 

 


