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BAB VI 

KESIMPULAN & SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penghuni terhadap penggunaan peralatan listrik rumah 

tangga”, maka didapatlah hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penghuni (behavior) dalam menggunakan peralatan listrik 

rumah tangga yaitu faktor pendapatan (income), karakteristik keluarga (family 

characteristic), durasi di rumah (duration  at home), kesadaran penghuni 

(awareness) dan keputusan dalam membeli peralatan listrik (decision of 

purchasing appliances). 

2. Faktor income memberikan pengaruh sebesar 3.45%, faktor family characteristic 

memberikan pengaruh sebesar 2.31%, faktor duration at home memberikan 

pengaruh sebesar 14.36%, faktor awareness memberikan pengaruh sebesar 

32.14%, faktor decision of purchasing appliances memberikan pengaruh sebesar 

21.06%. Sehingga, faktor kesadaran merupakan faktor yang paling 

mempengaruhi perilaku penghuni yang menyebabkan naik turunnya konsumsi 

listrik. Indikator yang mempengaruhi kesadaran penghuni dari 7 indikator yaitu 

harga tarif dasar listrik, perubahan harga tarif dasar listrik, biaya listrik bulanan, 

konsumsi listrik, penggunaan peralatan listrik, respon terhadap perubahan harga 

dan dampak sistem pembayaran, A5 (cara menggunakan peralatan listrik yang 

benar) merefleksikan dengan kuat terhadap variabel kesadaran penghuni. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku penghuni terhadap penggunaan peralatan listrik rumah 

tangga”, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

 1. Bagi PT.PLN dan Pemerintah  

Meningkatkan kesadaran penghuni dengan membuat suatu kebijakan yang tepat 

serta melakukan sosialisasi hemat energi sejak dini untuk menumbuhkan rasa 

kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya menghemat energi. Memberi 

kemudahan dalam distribusi ataupun subsidi kepada peralatan listrik hemat energi 

sehingga masyarakat dapat lebih tertarik menggunakan peralatan listrik hemat 

energi. 

 2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menggali lebih dalam dan mengembangkan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam penggunaan peralatan listrik, 

kaerna masih banyak faktor-faktor yang belum dipetakan secara menyeluruh 

seperti faktor-faktor yang mempengaruhi variabel decision of purchasing 

appliances hanya 67.60% saja yang berhasil dipetakan, sedangkan sisanya sebesar 

32.40% masing belum diteliti lebih dalam.  

a. Durability peralatan listrik 

b. Konsumsi kwh peralatan listrik 

c. Safety 

d. Teknologi 

e. Tipe peralatan listrik 

f. Warranty 

 

 


