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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1     Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penghuni 

Konsumsi energi listrik di sektor rumah tangga telah diteliti dan dikaji oleh 

beberapa negara maju seperti negara Amerika, Jepang, dan Inggris. Penelitian 

tersebut mengatakan bahwa konsumsi energi listrik untuk sektor rumah tangga 

dipengaruhi oleh faktor human group (budaya, etnik atau ras) dan teknologi 

(Lutzenhiser, 1992). Contohya, penduduk di Inggris pada umumnya memiliki budaya 

kerja yang sangat tinggi (work holic), selama satu minggu penuh, menjelang hari 

natal atau pada hari-hari libur lainnya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di 

kantor. Hal ini mengakibatkan konsumsi energi listrik untuk sektor rumah tangga di 

negara Inggris sangat rendah dikarenakan sangat jarang berada di rumah. Berbeda 

dengan negara berkembang, seperti di negara Indonesia. 

Di negara berkembang, khususnya negara Indonesia, konsumsi energi listrik di 

sektor rumah tangga juga dipengaruhi oleh human group dan technology. Faktor 

human group (budaya, etnik atau ras) dapat mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan (decision of purchasing appliances) dalam membeli dan menggunakan 

peralatan listrik. Misalnya saja suku Sunda yang mayoritas penduduknya tinggal di 

kota Bandung, cenderung memperhatikan kualitas dan harga saat membeli peralatan 

listrik namun faktor konsumsi atau penggunaan energi listrik tidak menjadi prioritas, 

berbeda dengan suku Jawa yang mayoritas penduduknya tinggal di kota Yogyakarta, 

faktor konsumsi listrik menjadi faktor ketiga setelah faktor kualitas dan harga dalam 

menentukan peralatan listrik yang akan dibeli dan digunakan. Hal ini menunjukan 

bahwa kesadaran (awareness) masyarakat Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan 

dengan masyarakat kota Bandung (Wijaya dan Tezuka, 2013). 
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Keputusan dalam membeli peralatan listrik (decision of purchasing appliances) 

dipengaruhi oleh faktor kesadaran (awareness). Kesadaran yang dimaksud disini 

adalah kesadaran akan hemat energi listrik. Kesadaran akan hemat energi listrik akan 

menentukan peralatan listrik yang akan dibeli. Kesadaran akan hemat energi listrik 

sendiri ini dipengaruhi oleh faktor budaya dari masing-masing penghuni. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor perilaku (behavior) dalam menggunakan listrik dipengaruhi oleh 3 

faktor yaitu faktor pendapatan, durasi di rumah dan besar keluarga (Wijaya dan 

Tezuka, 2013). Seseorang yang memilik pendapatan yang tinggi, cenderung akan 

berperilaku mengkonsumsi lebih banyak energi listrik. Begitu juga dengan seseorang 

yang tinggal dirumah lebih lama, maka akan mendorong penggunaan peralatan listrik 

bahkan membentuk perilaku baru. Contohnya, menonton acara televisi dari pagi 

hingga malam, bangun kesiangan dan lupa mematikan lampu dan sebagainya. Faktor 

besar keluarga juga mempengaruhi perilaku penghuni, semakin besar jumlah 

penghuni keluarga makan semakin tinggi pula penggunaan energi listrik di rumah 

tangga. 

Gambar 2.1 Hubungan Budaya dan Keputusan Membeli Peralatan Listrik 

(Sumber: Wijaya & Tezuka, 2013) 

Gambar 2.2 Hubungan Budaya, Kesadaran dan Keputusan Membeli 

(Sumber: Wijaya & Tezuka, 2013) 
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Variabel besar keluarga (family size) berubah menjadi variabel karakteristik 

keluarga (family characteristic). Variabel besar keluarga menjadi indikator untuk 

variabel karakteristik keluarga. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan model yang digunakan. Model yang digunakan bersifat reflektif sehingga 

apabila menggunakan besar keluarga sebagai variabel, akan sangat sulit untuk 

menentukan indikator lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku (behavior) diatas, masih 

belum ada analisis pasti apakah faktor kesadaran (awareness) dan keputusan dalam 

membeli peralatatan listrik (decision of purchasing appliances) dapat mempengaruhi 

perilaku dalam mengkonsumsi listrik. Hal ini yang akan dikaji dan diteliti oleh 

peneliti apakah terdapat hubungan dari dua model tersebut terhadap perilaku 

konsumsi listrik dan menganalisis seberapa kuat hubungannya. 

2.2     Model Perilaku Penghuni (Behavior) 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 variabel yaitu 

variabel perilaku (behavior), pendapatan (income), durasi di rumah (duration at 

home), karakteristik keluarga (family characteristic), kesadaran (awareness) dan 

keputusan dalam membeli peralatan (decision of purchasing appliances). Setiap 

variabel tersebut dapat saling mempengaruhi satu sama lain yang dapat dilihat pada 

gambar 2.4 dibawah ini: 

 

Gambar 2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Behavior 

(Sumber: Wijaya & Tezuka, 2013) 
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Gambar 2.4 diatas menjelaskan dua model Wijaya dan Tezuka yaitu model ke 1 

(model perubahan perilaku mengkonsumsi listrik) dan model ke 2 (model keputusan 

dalam membeli peralatan listrik) dapat dihubungkan sehingga menghasilkan model 

baru yaitu model ke 3 (perubahan perilaku mengkonsumsi listrik yang dipengaruhi 

oleh faktor keputusan dalam membeli peralatan listrik dan faktor kesadaran 

penghuni). Hubungan dari ke tiga variabel tersebut (panah 5 dan 6) akan dianalisis 

dan diukur apakah terdapat pengaruh signifikan dan seberapa besar pengaruh 

tersebut. 

Variabel pendapatan (income) terdiri dari 3 indikator, yaitu rata-rata pendapatan 

bulanan, jumlah kendaraan dan total harga kendaraan yang dimiliki penghuni. 

Indikator pertama yaitu rata-rata pendapatan bulanan, diambil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Wijaya dan Tezuka (2013), sedangkan indikator lainnya diambil 

berdasarkan ukuran tingkat kesejahteraan dari penghuni. Kisaran rata-rata pendapatan 

masyarakat kota Bandung berdasarkan upah minimun kabupaten atau kota (UMK) 

tahun 2015 sebesar 2.3 juta setiap bulan sehingga dalam penelitian ini untuk menilai 

pendapatan dibagi atas 5  yaitu < 3 juta, 3-5 juta, 5-7 juta, 7-10 juta dan >10 juta.  

Untuk jumlah kendaraan yang dimiliki dapat dinilai dengan 1,2, 3, 4 dan >5 

kendaraan, sedangkan untuk total harga kendaraan dibagi atas 5 kisaran yaitu <10 

juta, 15-30 juta, 31-55 juta, 55-120 juta dan >120 juta. 

Gambar 2.4 Analisis Gabungan 2 Model dan Moderasi 

(Sumber: Wijaya & Tezuka, 2013 (Modifikasi)) 
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Variabel durasi di rumah (duration at home) terdiri dari 4 indikator. 

Indikatornya yaitu berdasarkan lama rata-rata penggunaan ruangan. Ruangan yang 

menjadi ukuran yaitu ruang keluarga, ruang dapur, ruang tamu dan ruang kamar. 

Ruangan-ruangan tersebut dijadikan ukuran karena paling sering digunakan dan 

biasanya selalu ada peralatan listrik rumah tangga (Wijaya dan Tezuka, 2012). 

Interval ruang keluarga yaitu < 2 jam, 3-4 jam, 5-6 jam, 5-7 jam dan >8 jam. Interval 

ruang dapur yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam , 4 jam dan >5 jam. Interval ruang tamu yaitu 

<0.5 jam, 1 jam, 1.5 jam, 2 jam dan > 2 jam. Interval untuk ruang tidur yaitu <6 jam, 

7 jam, 8 jam, 9 jam dan >10 jam (Wijaya dan Tezuka, 2012). 

Variabel karakteristik keluarga (family characteristic) terdiri dari 3 indikator, 

yaitu rentang pendidikan, jumlah keluarga dan jenis penghuni. Untuk indikator 

pertama yaitu rentang pendidikan, penilaian dimulai dari SD, SMP, SMA, S1 dan 

>S2 dengan asumsi semakin tinggi rentang pendidikan makan semakin baik perilaku 

hemat listriknya (karena diasumsikan semakin tinggi wawasan terhadap energi 

semakin aware juga terhadap ketersediaan energi tersebut). Indikator selanjutnya 

yaitu jumlah keluarga, yang dinilai mulai dari <3, 4, 5, 6, dan >7 orang. Dan indikator 

terakhir yaitu jenis penghuni, menjelaskan penghuni mana yang paling sedikit dalam 

menggunakan energi listrik yang terbagi atas kakek atau nenek, balita, ayah atau 

paman, remaja, dan ibu atau tante. Penggolongan tersebut berdasarkan asumsi bahwa 

yang paling banyak menggunakan energi listrik di rumah tangga adalah golongan ibu-

ibu dan remaja, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan kakek atau nenek dan 

balita (Yulianti dan Nurasrina, 2012). 

Variabel kesadaran (awareness) terdiri dari 7 indikator. Tingkat kesadaran 

seseorang dapat diukur melalui seberapa tahu dia terhadap hal-hal sederhana yang 

berhubungan dengan energi listrik, namun paling sering diabaikan. Indikator-

indikator tersebut yaitu seberapa tahu dia terhadap harga tarif dasar listrik, perubahan 

tarif dasar listrik, biaya listrik bulanan, jumlah konsumsi listrik, cara penggunaan 

alat-alat listrik, respon terhadap kenaikan listrik dan dampak dari sistem pembayaran 
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(Wijaya dan Tezuka, 2013). Interval yang digunakan yaitu tidak tahu, kurang tahu, 

cukup tahu, tahu dan sangat tahu. 

Variabel keputusan dalam membeli dan menentukan peralatan listrik (decision 

of purchasing appliance) terdiri dari 4 indikator. Indikator-indikator tersebut berupa 

perbandingan peralatan listrik hemat energi terhadap 4 hal yaitu harga, kualitas, 

brand dan user friendlier (Wijaya dan Tezuka, 2013). Intervalnya yaitu sangat tidak 

setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. 

Variabel perilaku (behavior) terdiri dari 6 indikator. Indikator tersebut 

menjelaskan peralatan listrik apa saja yang paling sering digunakan dan diabaikan 

oleh penghuni. Peralatan listrik tersebut yaitu TV, charger, lampu, laptop atau 

komputer, AC atau kipas angin, dan rice cooker. Dikarenakan kondisi cuaca di 

Bandung yang masih tergolong dingin, maka pendingin ruangan AC dapat diganti 

dengan kipas angin. Intervalnya yaitu tidak pernah, pernah, jarang, sering dan sangat 

sering (Wijaya & Tezuka, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Model dan Indikator Perilaku Penghuni 

(Sumber: Lampiran SmartPLS Ver.3) 
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2.3     Hipotesis Hubungan Antar Variabel & Moderating Variabel 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori. Hipotesis dirumusakan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban 

sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009). 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif hipotesis tidak dirumuskan, tetapi 

justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji 

dengan pendekatan kuantitatif. 

Berikut ini merupakan hipotesis mengenai perilaku penghuni terhadap 

penggunaan peralatan listrik yang akan berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik, 

apakah perilaku tersebut cenderung hemat energi atau tidak hemat energi. Hal ini 

dibuktikan dalam rentetan hipotesis yang mempengaruhi variabel perilaku penghuni 

(behavior) adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis bahwa faktor-faktor yang dikemukakan oleh Wijaya dan Tezuka 

(2013) mempengaruhi faktor perilaku penghuni (behavior) yaitu faktor 

income, duration at home dan family size. Hipotesis sementara bahwa faktor-

faktor tersebut mempengaruhi faktor perilaku penghuni (behavior). Hubungan 

dari faktor-faktor tersebut apakah searah atau berlawanan akan coba untuk 

diungkapkan dengan model PLS SEM. Contohnya: apakah apabila semakin 

tinggi tingkat pendapatan seseorang maka semakin tinggi juga perilakunya 

terhadap penggunaan peralatan listrik? 

2. Hipotesis yang ditemukan pada saat membuat model berdasarkan penelitian 

Wijaya dan Tezuka (2013). Hipotesisnya mengatakan bahwa terdapat 

hubungan moderating diantara faktor decision of purchasing appliance ke 

faktor behavior yaitu faktor awareness. Dugaan sementara bahwa awareness 

mempengaruhi decision of purchasing appliance dan behavior secara 

langsung. 
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2.4     Model Partial Least Square 

Software SmartPLS versi 3 digunakan sebagai uji analisis untuk mengetahui 

hubungan signifikansi antar variabel. PLS (Partial Least Square) merupakan suatu 

metode analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan 

dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. 

Model pengukuran tersebut dapat digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, 

sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis 

dengan model prediksi). PLS merupakan metode analisis yang bersifat soft modeling 

karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang 

berarti jumlah sampel dapat kecil atau dibawah 100 (Ghozali, 2006). Perbedaan 

mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis varian dengan LISREL atau AMOS 

yang berbasis kovarian adapat dilihat dari tujuan penggunaannya. Dibandingkan 

dengan covariance based SEM (yang diwakili oleh software AMOS, LISREL dan 

EQS) component based PLS mampu menghindarkan dua masalah besar yang 

dihadapi oleh covariance based SEM yaitu inadmissible solution dan factor 

indeterminacy (Tenenhaus, dkk, 2005).  

Alasan penggunaan PLS dalam suatu penelitian adalah sampel yang digunakan 

dalam PLS (Partial Least Square) tidak membutuhkan jumlah yang besar, yaitu bisa 

kurang dari 100 sampel.  PLS juga dapat digunakan untuk menganalisis teori yang 

masih dikatakan lemah karena PLS dapat digunakan untuk memprediksi, PLS dapat 

memungkinkan algoritme dengan menggunakan analisis series ordinary least square 

(OLS) sehingga dapat diperoleh efisiensi perhitungan algoritme (Ghozali, 2006) dan 

terakhir, pada pendekatan PLS, dapat diasumsikan bahwa semua ukuran variance 

dapat digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel. PLS juga tidak 

memperhatikan distribusi data (normal ataupun tidak normal). Metode analisis data 

dalam penelitian ini dibagi atas dua yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik 

inferensial dengan menggunakan PLS. Analisis deskriptif yaitu analisis empiris 

secara deskripsi mengenai informasi yang diperoleh untuk memberikan gambaran 

atau menguraikan suatu kejadian yang dikumpulkan dalam penelitian. Data tersebut 
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berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas item-item yang terdapat 

dalam kuesioner. Selanjutnya data-data tersebut akan diolah dengan cara 

dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan (Sugiyono, 2009). 

Analisis statistik inferensial (statistik induktif atau statistik probabilitas) merupakan 

teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis data dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan jika sampel yang diambil pada populasi 

jelas dan secara acak (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, analisis data statistik 

inferensial diukur dengan menggunakan software smartPLS (Partial Least Square) 

mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan 

pengujian hipotesis. 

Di dalam model pengukuran, PLS (Partial Least Square) menggunakan metode 

Principle Component Analiysis (PCA), yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat 

hubungan indikator dengan konstruk latennya dengan menghitung total varian yang 

terdiri atas varian umum (common variance), varian spesifik (specific variance) dan 

varian error (error variance). Sehingga total varian menjadi tinggi. Metoda ini 

merupakan salah satu dari metoda dalam Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Metode ini tepat digunakan untuk reduksi data, yaitu menentukan jumlah faktor 

minimum yang dibutuhkan untuk menghitung porsi maksimum total varian yang 

direpresentasi dalam seperangkat variabel asalnya (Hair, dkk, 2006). Metode ini 

digunakan dengan asumsi peneliti mengetahui bahwa jumlah varian unik dan varian 

error dalam total varian adalah sedikit. Metode ini lebih unggul karena dapat 

mengatasi masalah indeterminacy, yaitu skor faktor yang berbeda dihitung dari 

model faktor tunggal yang dihasilkan dan admissible data, yaitu ambiguitas data 

karena adanya varian unik dan varian error.  

Penelitian ini menggunakan variabel undimensional dengan model indikator 

reflektif. Variabel undimensional adalah variabel yang dibentuk dari indikator-

indikator baik secara reflektif maupun secara formatif (Jogiyanto dan Abdilah, 2009). 

Sedangkan model indikator reflektif adalah model yang mengansumsikan bahwa 

kovarian diantara pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi dari 
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konstruk latennya dimana indikatornya merupakannya indikator efek (effect 

indikator). Model reflektif sering disebut juga principal factor model dimana 

covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten (Ghozali, 2006). 

Model refleksif menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk laten akan 

mempengaruhi perubahan pada indikator dan menghilangkan satu indikator dari 

model pengukuran tidak akan merubah makna atau arti konstruk (Bollen dan Lennox, 

1991). Analisis ini juga digunakan untuk menghitung factor scores dari Pengaruh 

income, duration at home, family characteristic, Awareness, dan decision of 

purchasing  terhadap behavior. 

2.5     Model Luar (Outer Model) & Model Dalam (Inner Model) 

Model pengukuran atau outer model (measurement model) merupakan suatu 

model yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan 

variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya 

sebagai berikut. 

         

         

Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten exogen dan 

endogen ξ dan η, sedangkan λx dan λy merupakan matrix loading yang 

menggambarkan koefisien regresi sedehana yang menghubungkan variabel laten 

dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan εx dan εy dapat diinterpretasikan 

sebagai kesalahan pengukuran.  

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk 

dan reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

instrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 

2006). Sedangkan uji reliablitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur 

dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur 

konsistensi responden dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau 

instrument penelitian. Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari 
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korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika 

memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi 

variabel memiliki nilai loading > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin, 1995). Rumus AVE (average 

varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
 λ 

 
   

 
 

Keterangan:  

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat 

variabel laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam proses 

iterasi algoritma dalam PLS. λ melambangkan standardize loading factor dan i 

adalah jumlah indikator. 

Selanjutnya uji reliablitas dapat dilihat dari nilai Crombach’s alpha dan nilai 

composite reliability (cr). Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, 

maka nilai Cronbach’s alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability harus >0,7. 

Dengan menggunakan output yang dihasilkan SmartPLS maka composite reliability 

(pc) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

    
   

 

     
 
             

 

λi adalah component loading ke indikator dan var (εi) = 1 – λi
2 

Dibandingkan dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengansumsikan tau 

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. 

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan 

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi 

parameter adalah akurat. Penggunaan composite reliability lebih baik digunakan 

dalam teknik PLS (Partial Least Square). 

Model struktural (inner model) adalah model yang memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten. Melalui proses bootstrapping, parameter uji T-statistic 



18 

 

 

 

diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. Model struktural (inner 

model) dievaluasi dengan melihat persentase variance yang dijelaskan oleh nilai R
2
 

untuk variabel dependen dengan menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-square test 

(Stone & Geiser, 1975) dan juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. 

Model persamaannya dapat ditulis seperti dibawah ini. 

               
  

    

βji dan γjb adalah koefisien jalur yang menghubungkan predictor endogen dan 

variabel laten exogen ξ dan η sepanjang range indeks i dan b , dan ζi adalah inner 

residual variabel. Jika hasil menghasilkan nilai R
2
 lebih besar dari 0,2 maka dapat 

diinterpretasikan bahwa prediktor laten memiliki pengaruh besar pada level 

struktural. 

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square predictive 

relevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi 

yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih 

besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai predictive 

relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa 

model kurang memiliki predictive relevance. Namun, jika hasil perhitungan 

memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan 

memiliki nilai prediktif yang relevan, dengan rumus sebagai berikut: 

          
       

        
   

 


