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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Proses Pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena

ekonomi semata.  Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi

pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu

pembangunan memiliki perspektif yang  luas.  Dimensi sosial yang sering

terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat

strategis  bagi proses pembangunan (Mudrajad Kuncoro, 2003: 45).  Dalam

proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan

pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap

kehidupan sosial masyarakat.  Lebih dari itu, dalam proses pembangunan

dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian

kearah yang lebih baik.

Pembangunan juga merupakan suatu proses berkelanjutan yang

mencakup berbagai bidang dan diajukan guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dengan partisipasi aktif  serta kerjasama antar masyarakat, dunia

usaha dan pemerintah (Arsyad, 1993: 16).

Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia,

seperti kehutanan, pertambangan dan energi harus senantiasa memperhatikan

bahwa pengelolaan sumber daya alam dan energi.  Disamping untuk

memberikan manfaat masa kini, juga menjamin kehidupan masa depan.

Pembangunan sektor ini juga harus membawa manfaat yang sebesar–
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besarnya bagi pengembangan wilayah, pembagunan daerah dan peningkatan

taraf hidup rakyat.

Energi merupakan sumberdaya yang dibutuhkan oleh kehidupan dan

bagi pembangunan, terutama untuk mendukung proses industrialisasi.

Pembangunan energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan

energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan meningkatkan

mutu pelayanannya.  Pembangunan energi harus memperhatikan kelestarian

energi untuk jangka panjang, kebutuhan energi dalam negeri, peluang ekspor

dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.  Untuk menjaga

kelestarian sumberdaya tersebut perlu diupayakan pemanfaatan secara

optimal dan penggunaan peralatan dan tekhnologi hemat energi dalam rangka

kebijakan energi nasional yang menyeluruh dan terpadu.

Pembangunan mencakup berbagai aspek.  Salah satu diantaranya

adalah pengembangan energi listrik yang ditujukan untuk mendorong

kegiatan ekonomi masyarakat dengan selalu memperhatikan tersedianya

energi secara terus menerus.  Sumber–sumber energi baru dan energi yang

terbarukan serta energi lestari diupayakan dan peningkatan pemanfaatannya

terus didorong dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, budaya dan

tidak merusak lingkungan.

Listrik sebagai komoditi tidak dapat disimpan dalam jumlah besar.

Listrik harus dibangkitkan dan diproduksi seketika serta langsung disalurkan

kepada pemakai akhir dalam kuantitas dan kualitas yang tepat saat

dibutuhkan.  Hal ini berbeda dengan BBM yang dapat disimpan dalam tanki
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untuk beberapa waktu sambil menyesuaikan dengan kebutuhan.  Karena itu

perencanaan pengembangan tenaga listrik perlu dilakukan secara cermat,

terutama proyeksi kebutuhan masa depan.  Penyediaan tenaga listrik harus

seimbang dengan jumlah yang dibutuhkan.  Energi listrik yang berlebih

mengakibatkan kapasitas yang terpasang yang ada tidak termanfaatkan,

sehingga biaya persatuan kwh menjadi mahal.  Begitu pula sebaliknya,

kekurangan persediaan listrik akan menyebabkan pemadaman bahkan

menjurus pada kerawanan sosial dan politik.  Dengan demikian

keseimbangan pasar tenaga listrik sangat penting, sehingga perlu dilakukan

pemantauan dan penyesuaian terus menerus dari waktu ke waktu

(Sugiantoro, 2000: 139).

Kebutuhan energi di Indonesia yang terus meningkat, khususnya

energi listrik perlu diimbangi dengan penyediaannya dengan menggunakan

potensi yang ada didaerah seperti batubara, atau potensi lain seperti potensi

lestari: air terjun, angin dan sebagainya.  Penyediaan energi listrik mutlak

dilakukan sehubungan dengan permintaan yang terus menerus meningkat,

akibat dari semakin berkembangnya jumlah dan aktivitas manusia.

Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok

masyarakat yang cukup penting dan menyangkut kepentingan umum, maka

pengelolaaannya menjadi tanggung jawab pemerintah walaupun

dimungkinkan sektor swasta untuk berperan didalamnya.  Listrik termasuk

kebutuhan dasar masyarakat modern baik yang tinggal didaerah perkotaan

maupun pedesaaan, maka mendorong pemerintah untuk meningkatkan

penyediaan tenaga listrik dengan melaksanakan program pengembangan
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tenaga listrik.  Selain itu listrik dapat sangat dibutuhkan untuk membantu

kegiatan sehari – hari, dari mulai untuk penerangan sampai untuk membantu

memperlancar pekerjaan, seperti kegiatan usaha. Dengan listrik semua

pekerjaan dapat dilaksanakan lebih praktis, apalagi dijaman modern seperti

sekarang ini, peralatan–peralatan  kerja, perabot–perabot rumah tangga,

bahkan sampai mainan anak–anak menggunakan tenaga listrik.  Tidak hanya

dikota saja yang menganggap listrik sudah merupakan barang kebutuhan

pokok, tetapi didesa juga begitu.  Dengan demikian jaringan listrik semakin

luas karena masyarakat desa sudah bisa menikmati adanya listrik, sehingga

permintaan daya sambung listrik semakin meningkat.

Permintaan energi listrik terus mengalami peningkatan untuk setiap

tahunnya.  Hal ini disebabkan semakin tingginya konsumsi listrik oleh

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, sejalan semakin membaiknya kondisi

perekonomian akibat pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat.  Banyaknya tingkat pemakaian listrik menurut

jenis penggunanya ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Banyaknya Pemakaian Listrik Menurut Jenis Pengggunanya di

Kabupaten Sukoharjo

Jenis Pemakaian Langganan VA Kwh

Rumah Tangga (R1,2,3) 139.068 97.131.187 106.948.482

Usaha/Toko (B1,2,3) 5.173 16.640.050 13.995.283

Hotel/Penginapan (HI) 4 176.100 25.763

Industri (I1,2,3,4) 269 69.898.700 172.907.327

Kantor (P1,2) 436 1.652.280 7.294.273

    Sosial (S1,2,3) 2.870 3.543.897 7.296.196

Penerangan Jalan (P3) 268 6.922.917 22.237.190
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2005, BPS Kabupaten Sukoharjo
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Berdasarkan tabel diketahui bahwa pelanggan listrik di Kabupaten

Sukoharjo secara keseluruhan mempunyai jumlah pelanggan yang paling

besar dari jenis pemakai rumah tangga sebesar 139.068 pelanggan dan

jumlah pelanggan yang paling kecil dari jenis pemakai hotel/penginapan

sebesar 4 pelanggan.  Untuk permintaan listrik di Kabupaten Sukoharjo

paling banyak pada jenis pemakai rumah tangga sebesar 97.131.187 VA.

Kendala yang membatasi kenaikan pertumbuhan penjualan adalah

keterbatasan pasokan pembangkit khususnya pada waktu beban puncak

(WBP).  Salah satu upaya perusahaan  dalam mengatasi kendala – kendala

tersebut adalah dengan melaksanakan program Demand Side Management

(DSM) yaitu memangkas dan atau mangalihkan beban puncak melalui :

1. Mekanisme konversi energi yaitu mendorong masyarakat untuk

berhemat melalui lampu hemat listrik.

2. Mekanisme tarif yaitu mengalihkan beban pelanggan konsumen melalui

daya komersial beban dari WBP ke LWBP.

Dalam penggolongan listrik untuk aktivitas sektor ekonomi dapat

dibagi  menjadi  4  (empat)  kelompok  yaitu : 1) Rumah Tangga, 2) Usaha,

3) Industri dan 4) Umum.  Rumah tangga adalah kelompok pelanggan yang

menggunakan listrik sebagai salah satu energi yang dipakai dalam

memenuhi kebutuhannya.  Kelompok usaha terdiri dari usaha penginapan,

rumah makan, perdagangan, jasa keuangan, jasa hiburan dan jasa sosial.

Kelompok industri berupa industri makan, tekstil, logam, permesinan dan

industri lainnya.  Semua kelompok ini sebagai konsumen listrik,

kebutuhannya terus meningkat.
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Dewasa ini hampir seluruh desa di Indonesisa terpenuhi kebutuhan

listriknya, kecuali desa–desa yang terpencil.  Kebutuhan energi listrik

dewasa ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai salah satu kebutuhan

dasar, apalagi di kota, karena tanpa listrik pada umumnya aktivitas ekonomi

terganggu bahkan sebagian menjadi lumpuh sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin mengadakan

penelitian mengenai masalah kelistrikan di Kabupaten Sukoharjo, dimana

listrik sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok.  Kemudian, masih

banyaknya jumlah pelanggan yang belum bisa terpenuhinya permintaan juga

menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk dikaji.  Pasar tenaga listrik

pada dasarnya merupakan monopoli terbatas.  Di Indonesia karena listrik

merupaka kebutuhan yang menguasai hidup orang banyak, maka listrik

dikelola oleh pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara.  Dari sini

konsumen listrik merupakan kebutuhan pokok bagi rumah tangga.

Mengingat kebutuhan akan tenaga listrik semakin besar dan relative

mendesak maka diperlukan kebijaksanaan yang menyeluruh yang dapat

dirasakan oleh masyarakat terutama daerah pedesaan.  Dalam kaitannya

dengan hal itu, penelitian ini mengambil judul:

“Analisis Permintaan Listrik Rumah Tangga (R1-900 VA) di Kabupaten

Sukoharjo tahun 1981 - 2005”

B. Perumusan Masalah

Mengingat permintaan akan energi listrik baik di daerah perkotaan

maupun di pedesaan mengalami peningkatan maka akan dilakukan analisis
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mengenai faktor–faktor yang secara umum mempengaruhi permintaan energi

listrik sebagai akibat peningkatan energi listrik di sektor Rumah Tangga.

Dengan mengacu pada permasalahan di atas, maka perumusan masalah

yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel

pendapatan perkapita, tarif listrik, dan harga minyak tanah terhadap

permintaan listrik rumah tangga (R1-900 VA) di Kabupaten Sukoharjo.

C.  Tujuan Penelitian

Dengan melihat pada perumusan masalah diatas, maka penelitian yang

dilakukan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel

pendapatan perkapita, tarif listrik, dan harga minyak tanah terhadap

permintaan listrik rumah tangga (R1-900 VA) di Kabupaten Sukoharjo.

D.  Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang permintaan listrik rumah tangga yang

dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, tarif listrik, dan harga minyak tanah di

Kabupaten Sukoharjo penulis bermaksud untuk :

1. Sebagai wacana dan sumber informasi yang bisa menjadi bahan

pertimbangan dan pemikiran bagi lembaga pemerintahan yang

bersangkutan dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang

berkaitan dengan listrik.

2. Sebagai wacana dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam bidang

yang sama.
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E.    Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Data–data yang digunakan penelitian ini seluruhnya merupakan

jenis data time series dan sumber data dari data sekunder yaitu, data dan

informasi yang dilakukan pihak lain berupa bahan tulisan yang menunjang

dengan penelitian ini, melalui data kurun waktu (time series) tahun 1981 –

2005.

Data sekunder diperoleh dari publikasi penerbitan seperti : Laporan

Tahunan PLN, Badan Pusat Statistik, web site, dan home page dari instansi

terkait.  Data mengenai tarif listrik diperoleh dari PLN UPJ Sukoharjo,

data mengenai harga minyak tanah diperoleh dari  Pertamina, sedangkan

data mengenai pendapatan perkapita, jumlah rumah tangga, permintaan

listrik dan jumlah pelanggan rumah tangga diperoleh dari kantor Biro

Pusat Statistik kabupaten Sukoharjo.

2. Teknik Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dan

dikumpulkan yang bersumber dari data sekunder. Data tersebut

diantaranya: Laporan Tahunan PLN, Badan Pusat Statistik, web site, dan

home page dari instansi terkait. Data mengenai tarif listrik diperoleh dari

PLN UPJ Sukoharjo, data harga minyak tanah dari  Pertamina, dan data

mengenai pendapatan perkapita, jumlah rumah tangga, permintaan listrik

dan jumlah pelanggan rumah tangga diperoleh dari kantor BPS kabupaten

Sukoharjo

3. Metode Analisis Data

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar

variabel dalam penelitian ini berupa pendekatan teori ekonomi, teori
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statistika dan teori ekonometrika dengan lebih menekankan pada

pendekatan model analisis seri waktu (time series analysis).  Model umum

yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regresi linier dengan

menggunakan fungsi log.

Analisis ini merupakan pendekatan yang struktural atas model

persamaan simultan digunakan teori ekonomi untuk menggambarkan

hubungan antara variabel–variabel yang diinginkan.  Model tersebut

selanjutnya dilakukan estimasi untuk menguji empiris relevansi terhadap

teori. Namun demikian, teori ekonomi seringkali tidak mampu

memberikan bentuk spesifikasi yang memadai untuk kepentingan

hubungan yang dinamis antara variabel–variabel.

Salah satu persyaratan yang penting untuk mengaplikasikan model

seri waktu yaitu dipenuhinya asumsi data yang normal/stabil/stasioner dari

variabel–variabel pembentuk persamaan regresi. Karena penggunaan

dalam penelitian ini dimungkinkan adanya data yang tidak stasioner, maka

dalam penelitian ini digunakan teknik kointegrasi (Cointegration

Technique).  Proses analisis yang dilakukan terdiri dari analisis deskriptif,

analisis ekonometri, analisis statistik serta analisis ekonomi.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu analisis yang memaparkan

hasil analisis secara kualitatif terhadap perkembangan  data–data yang

ada untuk memperkuat analisis empirik.  Penelitian ini akan membahas

perkembangan variabel dependen permintaan listrik rumah tangga R1-

900 VA, serta variabel–variabel independen pendapatan perkapita, tarif

biaya beban listrik, dan harga minyak.
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b. Analisis ekonometrika

Untuk menganalisis dan menguji pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen digunakan model persamaan regresi

berganda linier double log.  Variabel independen meliputi pendapatan

perkapita, tarif biaya beban listrik, dan harga minyak tanah di

Kabupaten Sukoharjo. Secara umum fungsi permintan listrik rumah

tangga golongan R1-900 VA dapat ditulis sebagai berikut:

Model permintaan listrik rumah tangga golongan R1-900 VA:

Log DLR1 = log βo + β1 log PP + β2 log TL + β3 log HM + et

Keterangan :

log DLR1  =  Permintaan listrik (Kwh)

log PP       =  Pendapatan perkapita (Rupiah)

log TL       =  Tarif dari Biaya Beban (Rupiah)

log HM     =  Harga minyak tanah (Rupiah / Liter)

βo        =   Intercep

β1 …. β3 =   Koefisien regresi

ei               =  Variabel penganggu

Setelah diketahui hasil analisis regresi selanjutnya dilakukan

pengujian, adapun tahap–tahap pengujian  analisis ekonometrika

sebagai berikut :

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu

atau lebih variabel terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya
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atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linier

dari variabel bebas lainnya (Gujarati, 1997: 157).

Cara paling mudah untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas adalah dengan melihat nilai R2. Apabila R2 < r2

berarti ada gejala multikolinearitas. R2 adalah koefisien determinasi

antar seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. r2

adalah koefisien determinasi antara satu variabel bebas dengan sisa

variabel bebas lainnya. Metode Klein tetap menganggap

Multikolinearitas baru menjadi masalah bila derajatnya tinggi

dibandingkan dengan korelasi berganda diantara seluruh variabel

secara serentak. Metode ini membandingkan rxi, xj, dengan Ryxi,xj

…, xn. Jika terdapat Rxi,xj …, xn > rxi,xj maka tidak terdapat

masalah multikolineritas dan jika sebaliknya Ryxi,xj…, xn < rxi,xj

maka terjadi masalah multi-kolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak.

Hal tersebut dapat dilambangkan sebagai berikut :

E = ( Ui
2 ) = ó2             i = 1,2,..., N

Apabila di dalam varian yang sama maka asumsi

heteroskedastisitas (penyebaran yang sama) diterima. Untuk

menguji ada tidaknya hateroskedastisitas dalam model dapat

dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi dalam penelitian ini diuji

dengan menggunakan uji Park. Untuk menentukan ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai koefisien regresi.
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Apabila t hitung > t tabel, maka H0 diterima dengan kata lain

menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi ditentukan jika terdapat adanya korelasi antara

serangkaian observasi yang diurut-urutkan menurut waktu (dalam

data deretan waktu) atau ruang (dalam data cross sectional).

Korelasi yang dimaksud adalah diantara kesalahan pengganggu

(error disturbance). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi

dapat dilakukan uji Durbin Watson sebagai berikut (Damodar

Gujarati, 1997 : 215) :

Dari hasil estimasi diperoleh nilai D (DW) hitung.

Kemudian dengan besarnya d tabel tingkat signifikansi 5% (n , k-1)

dimana n = jumlah observasi, dan k = jumlah variabel akan

diperoleh nilai dL dan dU.  Apabila dU < D < 4 – dU, maka Ho

diterima, yang menunjukkan bahwa dalam model analisis tidak

terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

Autokorelasi
positif

Ragu-
ragu

Tidak ada
Autokorelasi

Ragu-
ragu

Autokorelasi
Negatif

  0               dL             dU                       4-dU           4-dL              4

Gambar 3.1 Durbin – Watson Test
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d. Analisis Statistik

1. Uji t (uji secara individu)

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh

mana pengaruh dari variabel independen terhadap variabel

dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Apabila thitung lebih

besar dari ttabel maka Ho ditolak berarti variabel independen

secara individual berpengaruh nyata terhadap variabel

dependen. Sedangkan bila thitung lebih kecil dari pada ttabel maka

Ho diterima, berarti secara individu tidak ada pengaruh nyata

terhadap variabel dependen..

Nilai t hitung  diperoleh dengan rumus :

( )1

1

β
β

Se
t =

â1 = Koefisien regresi

Se = Standar error koefisien regresi

Bila t hitung > t tabel pada kepercayaan tertentu maka H0 ditolak.

Penolakan terhadap H0 ini berarti bahwa variabel independen

yang diuji nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F

Uji F merupakan uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama

(simultan) mempengaruhi variabel dependen. Rumus F hitung

adalah sebagai berikut :

( )
( )( )kNR

kR
Fhitung −−

−=
2

2

1
1/
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R2 : Koefisien determinasi

N : Banyaknya observasi

k : Banyaknya variabel

Bila Fhitung > F tabel pada kepercayaan tertentu maka H0 ditolak.

Penolakan terhadap H0 ini berarti bahwa variabel independen

yang diuji nyata berpengaruh secara simultan terhadap variabel

dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi ( R2 )

Untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam

analisis regresi, dimana hal ini ditunjukkan oleh besarnya

koefisien determinasi (R2
adjusted) antara nol dan satu. Jika R2

mendekati 1 maka menunjukkan garis regresi yang dicocokkan

menjelaskan 100% variasi dalam variabel dependen, sebaliknya

jika nilai R2 mendekati 0 maka model tadi tidak menjelaskan

sedikitpun variasi dalam variabel dependen.

F.   Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga tarif listrik berpengaruh negative terhadap permintaan listrik

rumah tangga (R1-900 VA) di Kabupaten Sukoharjo.

2. Diduga pendapatan perkapita, dan harga minyak tanah berpengaruh positif

terhadap permintaan listrik rumah tangga (R1-900 VA) di Kabupaten

Sukoharjo.
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G.    Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, maka perlu adanya

sistematika penulisan dari skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas konsep dan definisi atau pengertian

permintaan, pengertian konsumen, Teori Elastisitas Permintaan,

dan hasil penelitian sebelumnya serta penentuan hipotesis

penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang alat dan metode analisis, regresi OLS,

uji kepenuhan asumsi klasik, uji kebaikan modal, uji validitas

pengaruh, data dan sumber data.

BAB IV ANALISA DATA

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi data, hasil analisis

data, dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.




