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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Menurut International Finance Corporation (IFC), Indonesia memiliki 

cadangan minyak bumi, batu bara dan gas alam yang berlimpah. Selama beberapa 

dekade, Indonesia menjadi sangat tergantung pada bahan bakar fosil terutama untuk 

kebutuhan industri dan tenaga listrik. Konsumsi energi saat ini sangat mengandalkan 

bahan bakar fosil yang mengakibatkan sumber daya alam menipis dan meningkatkan 

emisi gas rumah kaca. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prambudia dan 

Nakano (2012), di East Asia Summit (EAS) atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia, 

Indonesia merupakan negara yang mengalami peningkatan gas emisi CO2 terkecil 

namun peningkatannya akan terjadi secara signifikan. Sedangkan 2 negara lainnya, 

yaitu Cina menghasilkan jumlah emisi CO2 terbesar namun peningkatannya akan 

menurun secara signifikan, dan negara Jepang mengalami peningkatan gas emisi CO2 

yang sangat kecil. Peningkatan gas emisi CO2 ini akan berdampak pada kehidupan di 

masa yang akan datang.  

Kebutuhan penggunaan batubara sebagai bahan bakar energi listrik 

diperkirakan akan meningkat dan mendominasi. Namun, berdasarkan data dari 

Outlook Energy (2014), energi fosil yang terdiri atas batu bara, minyak, dan gas 

mengalami penurunan. Antara tahun 2011-2012 terjadi penurunan sumberdaya 

batubara dari 120 miliar ton menjadi 119 miliar ton, sementara cadangannya 

bertambah dari 28 miliar ton menjadi 29 miliar ton. Namun, dengan tingkat produksi 

batubara 353 juta ton pada 2011 dan 386 juta ton pada 2012, maka rasio cadangan 

terhadap produksi batubara tersebut turun dari 79 pada tahun 2011 menjadi 75 tahun 

pada 2012. Sedangkan total cadangan minyak bumi di Indonesia, pada tahun 2011, 

total cadangan minyak Indonesia sebesar 7,73 barel dan pada tahun 2012 menurun 

menjadi 7,41 miliar barel. Untuk tingkat produksi minyak bumi, terjadi penurunan 
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yaitu 329 juta barel pada taun 2011 dan 315 juta barel tahun 2012. Untuk mengatasi 

hal ini, maka dikembangkanlah suatu proyek yang disebut dengan sustainable energy 

atau energi yang bekelanjutan. Proyek sustainable energy meliputi energi terbarukan 

(renewable energy) yaitu energi air, panas bumi, angin, surya, samudera, maupun 

biomasa dan Energy Efficiency (EE) yang bertujuan memperlambat proses 

peningkatan gas emisi CO2.  

Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan gas emisi CO2 adalah 

penggunaan listrik. Penggunaan energi listrik di Indonesia mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 

2014. Menurut laporan statistik PLN (Perusahaan Listrik Negara), jumlah energi 

listrik yang terjual kepada kelompok pelanggan (sektor rumah tangga, industri, bisnis 

dan lain-lain) pada tahun 2009 sebesar 134,581.98 GWh dan meningkat menjadi 

198,607.78 GWh pada tahun 2014 (PT.PLN (Persero), 2015). Sektor yang paling 

besar dalam mengkonsumsi energi listrik adalah sektor rumah tangga, kemudian 

sektor industri, bisnis, dan lain-lain. Data PLN tahun 2014 menyebutkan bahwa 

sebesar 84,086.46 GWh (42.34%) energi listrik terjual ke sektor rumah tangga, dan 

sebesar 65,908.68 GWh (33.19%) terjual ke sektor industri, sedangkan sisanya yaitu 

sektor bisnis sebesar 37,282.42 (18.27%) dan sektor lain-lain sebesar 12,324.21 GWh 

(6.20%). Menurut data Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

(2014), peningkatan konsumsi listrik untuk sektor rumah tangga disebabkan oleh 

peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. Hal ini menjadi suatu 

masalah dikarenakan laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan 

ketersediaan minyak dunia (PT. PLN (Persero), 2015). Menurut Outlook Energy 

(2014), Jumlah pendunduk Indonesia pada tahun 2012 mencapai 245 juta jiwa 

meningkat dari 205 juta jiwa pada tahun 2000 dengan pertumbuhan rata-rata 1,31%. 

Laju pertumbuhan tertinggi berada di pulau Kalimantan, dan terendah pada pulau 

Jawa, yang mana pada saat ini sekitar 57% penduduk tinggal di daerah Jawa dengan 

luas 129,438 km2 atau sekitar 6,7% wilayah daratan Indonesia. 
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Peningkatan konsumsi listrik untuk sektor rumah tangga bukan disebabkan oleh 

pertumbuhan penduduk saja, melainkan disebabkan oleh pendapatan perkapita dan 

faktor-faktor lain seperti faktor perilaku (behavior). Faktor perilaku (behavior) juga 

turut mempengaruhi peningkatan konsumsi listrik. Contohnya yaitu meninggalkan 

lampu rumah dalam keadaan menyala, tidak mematikan TV dan pendingin ruangan 

(AC dan kipas angin) setelah digunakan, membiarkan charger tetap terpasang 

meskipun pengisian telah selesai dan lain-lain. Perilaku-perilaku kecil seperti ini yang 

menyebabkan konsumsi listrik untuk sektor rumah tangga terbuang percuma (Wijaya 

dan Tezuka, 2012).  

Berdasarkan kondisi diatas, apabila hal tersebut tidak diatasi sejak dini maka 

gas CO2 akan terus menerus mengalami peningkatan yang akan berdampak pada 

pemanasan global. Selain itu, dengan pesatnya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya 

diikuti dengan migrasi penduduk ke kota Bandung yang sangat pesat (terutama 

kalangan pelajar), maka dimasa yang akan datang, ketersediaan listrik kota Bandung 

tidak akan dapat mencukupi permintaan listrik yang setiap tahun terus mengalami 

peningkatan. Apabila ketersediaan listrik tidak dapat memenuhi permintaan listrik, 

maka dapat menyebabkan terjadinya pemadaman listrik yang dapat mengganggu 

aktifitas warga. Sehingga, tidak ada salahnya jika memperhatikan faktor kecil seperti 

faktor perilaku penghuni untuk dapat melakukan penghematan listrik. Dengan 

mengetahui faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi perilaku penghuni, 

maka dapat melakukan penghematan energi listrik yang akan berdampak pada 

penurunan konsumsi listrik. 

1.2    Rumusan Masalah 

Faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi perilaku penghuni terhadap 

penggunaan peralatan listrik rumah tangga yang akan berdampak pada naik/turunnya 

konsumsi listri? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Menentukan tingkat signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

penghuni terhadap penggunaan peralatan listrik rumah tangga yang akan berdampak 

pada naik atau turunnya konsumsi listrik. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan untuk menambah pengalaman dan bahan untuk 

mengaplikasikan ilmu dalam bidang penelitian yang telah dipelajari selama 

perkuliahan.  

b. Bagi PT. PLN (Persero) dan Pemerintah 

Sebagai sumber data dan sumber informasi mengenai faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi perilaku penghuni terhadap penggunaan peralatan listrik 

rumah tangga. Sehingga, pemerintah dapat menentukan kebijakan atau 

tindakan yang tepat untuk mengarahkan perilaku penghuni supaya lebih hemat 

energi. 

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai informasi, data, bahkan kepustakaan dan bahan rujukan bagi 

penelitian-penelitian berikutnya. 

1.5    Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 September 2015-21 Desember 2015 

b. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan mayoritas penduduk Suku 

Sunda 

c. Faktor-faktor yang dipetakan tidak menyeluruh 

d. Hasil penelitian ini hanya dapat digunakan untuk kota Bandung. 
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1.6    Tabel Pembanding Dengan Penelitian Serupa 

Penelitin ini berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan energi listrik rumah tangga. Penelitian-penelitian ini menjadi 

acuan sehingga memiliki landasan teori yang kuat. Berikut merupakan tabel 1.1 yang 

menjelaskan peneliti, metode dan capaiannya: 

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Penelitian Serupa 

Peneliti Metode Capaian 

Wijaya & Tezuka 

(2012) 
Studi Kuesioner 

Konsumsi listrik dari sektor 

memasak, pencahayaan, 

hiburan, berita dan lain-lain 

lebih tinggi di bandung 

dibandingkan dengan 

yogyakarta 

Wijaya & Tezuka 

(2013) 
Studi Kuesioner 

Kualitas dan Harga menjadi 

acuan dalam membeli peralatan 

listrik di Kota Bandung & 

Yogyakarta 

Yulianti & Nurasrina 

(2010) 
Analisis Korelasi 

Perilaku hemat listrik 

berhubungan signifikan dengan 

pesan, besar rumah tangga, 

pendapatan per kapita, daya 

dan rekening listrik 

Sumber: Literatur Konsumsi Listrik 

Berikut merupakan tabel pembanding penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penghuni terhadap penggunaan peralatan listrik dengan 

penelitian serupa yaitu pesan, kesadaran dan perilaku hemat listrik (Yulianti & 

Nurasrina, 2012) dan pembuatan kebijakan terhadap Peralatan listrik rumah tangga 

(Wijaya & Tezuka, 2013) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Perbandingan Dengan Penelitian Serupa Spesifik 

Penelitian Ini Yulianti & Nurasrina Wijaya & Tezuka 

Tempat Penelitian: 

 

Penelitian dilakukan di 

Kota Bandung, 2015 

Tempat Penelitian: 

  

Penelitian dilakukan di 

Kota Bogor, 2010 

Tempat Penelitian: 

  

Penelitian dilakukan di 

Kota Bandung & 

Yogyakarta, 2013 

Metode: 

 

Metode yang digunakan 

Koefisien Jalur, PLS-SEM 

Metode: 

 

Metode yang digunakan 

Cross Sectional Study, 

SPSS 

Metode: 

 

Metode Deskriptif 

Analisis  

Pengambilan Data: 

 

Menggunakan teknik 

Sampling Probability 

Pengambilan Data: 

 

Menggunakan teknik 

Sampling Nonprobability 

Pengambilan Data: 

 

Survey 100 rumah 

tangga secara acak 

Pengolahan: 

 

Uji Korelasi, Hipotesis dan 

seberapa besar pengaruh 

antar faktor (Software PLS) 

Pengolahan: 

 

Hanya Uji Korelasi Saja 

(SPSS) 

Pengolahan: 

 

Histogram 

Analisis: 

 

Perilaku hemat listrik 

dipengaruhi oleh keputusan 

membeli peralatan listrik 

dan kesadaran penghuni 

Analisis: 

 

Perilaku hemat listrik 

hanya dipengaruhi oleh 

kesadaran penghuni dan 

tidak dipengaruhi oleh 

pesan hemat listrik 

Analisis: 

 

Keputusan dalam 

membeli peralatan 

listrik dipengaruhi oleh 

faktor kualitas dan 

harga dari peralatan 

listrik 
Sumber: Literatur Perilaku Hemat Energi 


