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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri manufaktur merupakan leading sector di Indonesia. Seiring 

dengan adanya pembangunan di sektor industri seperti yang diamanatkan oleh 

Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, kebutuhan energi 

untuk sektor industri juga akan meningkat. Berdasarkan sektor pengguna energi, 

kebutuhan energi final nasional hingga tahun 2025 masih akan didominasi oleh 

sektor transportasi dan industri sebagaimana kondisi pada tahun 2015 (Dewan 

Energi Nasional–DEN, 2016). Setelah tahun 2025, sektor industri akan 

mendominasi kebutuhan energi final nasional sejalan dengan peningkatan aktivitas 

industri dan perlambatan aktivitas kendaraan pribadi akibat adanya perpindahan 

moda ke transportasi masal. Berdasarkan laporan DEN (2016) pangsa dari sektor 

transportasi dan industri terhadap kebutuhan energi nasional adalah sekitar 70% 

selama periode proyeksi tahun 2015–2050. 

Menurut DEN (2016), jika dilihat dari tingkat lahap atau intensif energi per 

unit maka sektor industri dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi. Pertama, industri 

manufaktur intensif energi yang terdiri dari makanan dan minuman, pulp dan kertas, 

pupuk kimia dan karet, semen dan bukan logam, serta logam dasar besi dan baja. 

Kedua, industri manufaktur non intensif energi yang terdiri dari tekstil dan barang 

kulit, peralatan mesin dan transportasi, dan industri pengolahan. Ketiga, industri 

bukan manufaktur yang terdiri dari kayu dan hasil hutan lainnya. 

Kebutuhan energi industri masih didominasi oleh industri intensif energi. 

Jenis energi yang banyak digunakan oleh industri intensif energi yaitu batubara 

(29%), gas (27%), dan BBM (7%) (DEN, 2016). Jenis energi BBM memiliki porsi 

penggunaan yang paling kecil dibandingkan dengan batubara dan gas, karena sejak 

2010 belum ditemukan cadangan minyak yang dapat memenuhi kebutuhan 

domestik. DEN (2016) juga mencatat rasio ketergantungan impor BBM rata-rata 
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mengalami peningkatan sekitar 35% pada tahun 2007 menjadi 44% pada tahun 

2015. Ketergantungan terhadap impor BBM menyebabkan penggunaan energi 

dialihkan ke batubara dan gas yang memiliki cadangan energi besar. Penggunaan 

batubara terbesar adalah industri semen dan logam dimana selama periode proyeksi 

DEN tahun 2015–2050 tumbuh sebesar 3% per tahun. Jenis energi gas merupakan 

jenis energi fosil yang paling cepat perkembangannya. Kebijakan pemerintah yang 

ditujukan untuk mengurangi emisi karbon memberikan dampak pengurangan 

terhadap penggunaan energi fosil seperti minyak dan batubara, sehingga gas 

menjadi energi alternatif sektor industri. Permintaan gas di sektor industri sendiri 

lebih banyak digunakan untuk bahan bakar boiler, furnace, captive power 

(kogenerasi), dan sebagai feedstock.  

Peningkatan efisiensi dalam menghasilkan produk diperlukan untuk 

meningkatkan daya saing sektor industri sebagai sektor unggulan di Indonesia 

(BPS, 2019). Peningkatan efisiensi untuk industri dapat dilakukan dengan cara 

menerapkan teknologi yang hemat energi. DEN telah menyusun upaya konservasi 

dan efisiensi energi di sektor industri, diantaranya dengan penerapan furnace dan 

boiler yang lebih hemat energi, penerapan teknologi variable frequency drive 

(VFD), dan upaya fuel switching. Peluang penerapan teknologi hemat energi pada 

furnace atau tungku dan boiler untuk semua jenis industri cukup besar. Teknologi 

variable frequency drive (VFD) memberikan penghematan energi yang cukup 

signifikan pada motor-motor penggerak. Selain itu, fuel switching merupakan upaya 

penggantian BBM sebagai bahan bakar dengan cara optimalisasi penggunaan 

batubara, gas bumi, dan bahan bakar nabati (DEN, 2016). 

Upaya konservasi dan efisiensi energi di sektor industri ini sejalan dengan 

strategi Indonesia dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) 

sebagai hasil dari Paris Agreement. Dokumen NDC ini memuat komitmen 

Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dibawah 

skenario BaU pada tahun 2030 dan sampai dengan 41% dengan bantuan 

internasional. Di dalam dokumen NDC ini juga disebutkan lima sektor yang 

menjadi prioritas untuk upaya penurunan emisi GRK dan besaran proporsinya yaitu 
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sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan 

pengolahan limbah (0,38%). 

Fokus utama penelitian ini adalah di industri logam dasar besi dan baja. 

Industri logam dasar besi dan baja termasuk kedalam kategori industri manufaktur 

intensif energi, bersama dengan industri makanan dan minuman, pulp dan kertas; 

industri pupuk kimia dan karet; dan industri semen. Secara keseluruhan, pada tahun 

2015 industri manufaktur intensif energi memiliki pangsa kebutuhan energi final 

sebesar 77% dari total kebutuhan energi final di sektor industri. Industri logam 

dasar besi dan baja sendiri memiliki porsi kebutuhan energi final yang terbesar yaitu 

sebesar 21%. Industri semen dan bukan logam menempati urutan kedua sebesar 

20%, diikuti oleh industri makanan dan minuman sebesar 18%, industri pulp dan 

kertas sebesar 9%, serta industri pupuk kimia dan karet sebesar 9% (DEN, 2016). 

Peningkatan efisiensi dengan penerapan teknologi baru yang lebih hemat 

energi dapat memunculkan permasalahan baru. Penerapan teknologi baru yang 

lebih hemat energi dapat mengurangi harga satuan nyata dari penggunaan energi, 

yang berpotensi menimbulkan efek substitusi dan pendapatan. Efek-efek ini dapat 

menurunkan atau bahkan menghilangkan potensi energi dan penghematan emisi 

berdasarkan jenis perhitungan teknis (Amjadi dkk., 2018).  

Pandangan bahwa peningkatan efisiensi energi akan meningkatkan konsumsi 

energi pertama kali dikemukakan oleh ekonom Inggris, William Stanley Jevons, 

sejak 1865 (Sorrell, 2007). Pandangan ini kemudian dikenal sebagai postulat 

Khazzoom-Brookes (K-B) yang menyatakan bahwa dengan harga energi riil tetap, 

keuntungan efisiensi energi akan meningkatkan konsumsi energi di atas apa yang 

akan terjadi tanpa adanya keuntungan ini (Saunders, 1992). Postulat Khazzoom-

Brookes (K-B) dalam ekonomi energi lebih dikenal dengan istilah rebound effect. 

Rebound effect cenderung diabaikan secara universal dalam analisis resmi 

penghematan energi potensial dari peningkatan efisiensi energi (Sorrell, 2007). 

Ekonom energi mengakui bahwa direct rebound effect dan indirect rebound effect 

dapat mengurangi penghematan energi dari peningkatan efisiensi energi, namun 
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terdapat perselisihan mengenai seberapa penting efek ini baik secara individu 

maupun dalam kombinasi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa rebound effect 

tidak terlalu penting bagi sebagian besar layanan energi, terutama karena 

permintaan untuk layanan tersebut tampaknya tidak elastis (Lovins dkk., 1988; 

Lovins, 1998; Schipper dan Grubb, 2000). Sementara ekonom yang lain 

berpendapat bahwa rebound effect cukup penting untuk menjadi faktor penyebab 

tidak terjadinya penghematan energi dari peningkatan efisiensi energi (Brookes, 

2000; Herring, 2006). 

Van den Bergh (2011) menekankan pentingnya rebound effect sebagai bahan 

pertimbangan para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan 

publik, tetapi keberadaannya secara luas diabaikan oleh pembuat kebijakan dan 

besarnya sangat diperdebatkan, bahkan di antara para ekonom yang memahami 

mekanisme yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan adanya penilaian tentang 

rebound effect untuk memberikan kontribusi bagi debat kebijakan kontemporer. 

Pada saat yang sama, keragaman dan ambiguitas basis bukti membuat penilaian 

seperti itu sulit dilakukan (Sorrell, 2007). Hasil penilaian rebound effect kemudian 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan terutama 

berkaitan dengan emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global, karena 

adanya rebound effect secara tidak langsung mempengaruhi upaya penurunan emisi 

karbon melalui konsumsi energi. 

1.2 Kesenjangan Penelitian dan Kontribusi Riset 

Penelitian mengenai rebound effect telah banyak dilakukan terutama di 

negara-negara yang telah menerapkan kebijakan peningkatan efisiensi energi untuk 

mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi. Li dan Lin (2017), 

Li dkk. (2016), Lin dan Li (2014), Lin dan Tan (2017), Lin dan Xie (2015), Liu 

dkk. (2018), Ouyang dkk. (2018), Wang dkk. (2018), Zhang dan Lin (2018), Zhang 

dan Peng (2017), dan Zhang dkk. (2017) melakukan studi rebound effect di China 

untuk sektor industri dan transportasi. Wu dkk. (2016) melakukan studi rebound 

effect pada sektor industri di Taiwan. Studi rebound effect di Eropa juga telah 
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dilakukan oleh Amjadi dkk. (2018) dan Broberg dkk. (2015) pada sektor industri di 

Swedia, Belaid dkk. (2018) pada sektor rumah tangga di Perancis, dan Chitnis dkk. 

(2014) pada sektor rumah tangga di Inggris. Sementara di Amerika Serikat dan 

Kanada, studi rebound effect telah dilakukan oleh Evans dan Schafer (2013) dan 

Moshiri dan Aliyev (2017), masing-masing untuk sektor transportasi udara dan 

transportasi darat, serta Orea dkk. (2015) untuk sektor rumah tangga. 

Estimasi empiris dari rebound effect sangat bervariasi dan tidak selalu dapat 

dibandingkan di semua studi, terutama karena perbedaan dalam definisi rebound 

effect, metodologi, layanan energi, negara yang diteliti dan tingkat agregasi data 

(Gillingham dkk., 2016; Orea dkk., 2015). Mayoritas studi tentang rebound effect 

menggunakan semua jenis bahan bakar yang digunakan pada sektor yang diamati 

sebagai variabel energi, sehingga analisis yang diberikan tidak dapat menjelaskan 

penggunaan jenis bahan bakar yang paling mempengaruhi rebound effect.  

Studi ini berusaha menutupi kesenjangan studi-studi sebelumnya dengan 

melakukan estimasi dan analisis rebound effect pada sektor industri logam dasar 

besi dan baja di Indonesia. Data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari 

hasil survey industri besar dan sedang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). Studi ini menerapkan metodologi yang diusulkan oleh Orea dkk. (2015) 

yang juga digunakan oleh Amjadi dkk. (2018) dalam studinya. Metodologi yang 

diusung Orea dkk. (2015) ini mengintegrasikan pengukuran rebound effect ke 

dalam model stochastic energy demand frontier, sehingga mampu mengukur 

efisiensi energi dan rebound effect secara bersamaan. Studi ini juga memberikan 

kontribusi dalam literatur, dimana analisis rebound effect menggunakan pendekatan 

sisi produksi belum mendapat perhatian yang lebih dalam literatur. Analisis 

rebound effect telah banyak dilakukan sebagai bahan kritik dan pertimbangan atas 

kebijakan-kebijakan pro-lingkungan dan energi di negara-negara maju. Namun 

analisis tersebut belum banyak dilakukan di negara-negara berkembang (Sorrell, 

2007), terutama di Indonesia dimana permintaan terhadap energi jauh lebih besar 

daripada di negara-negara maju. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis efisiensi energi untuk sektor industri logam dasar besi dan baja 

di Indonesia. 

2. Menganalisis rebound effect untuk sektor industri logam dasar besi dan baja di 

Indonesia. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 Pendahuluan 

berisi tentang latar belakang, kesenjangan penelitian dan kontribusi riset, tujuan 

penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang uraian 

teori dan hasil penelitian terdahulu. Bab 3 metode penelitian membahas tentang 

pendekatan penelitian, model empiris, sumber data, deskripsi operasional variabel, 

dan teknik analisis. Bab 4 hasil dan pembahasan berisi tentang gambaran umum 

penelitian, deskripsi statistik variabel penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan 

keterbatasan penelitian. Bab 5 simpulan dan saran berisi tentang simpulan hasil 

penelitian dan saran bagi praktisi dan akademisi untuk penelitian selanjutnya. 

 


