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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan sarana produksi maupun sarana kehidupan sehari-hari 

yang memegang peranan penting dalam upaya mencapai sasaran pembangunan 

yaitu sebagai sumber penerangan dan sebagai bahan bakar yang dapat membantu 

dalam menjalankan aktifitas sehari-hari (Hafnida, 2009). Pertambahan penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan tenaga 

listrik akan semakin meningkat. Oleh karena itu, listrik sangat dibutuhkan untuk 

membantu kegiatan sehari-hari mulai dari untuk penerangan sampai untuk 

membantu memperlancar pekerjaan. Konsumsi listrik Indonesia setiap tahunnya 

terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh 

karena itu, prakiraan kebutuhan listrik jangka panjang di Indonesia sangat 

diperlukan agar dapat menggambarkan kondisi kelistrikan saat ini dan masa 

datang (Muchlis dan Permana, 2006).  

Pemakai (konsumen) energi listrik di Indonesia disuplai oleh Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) yang dikelompokkan menjadi kelompok rumah tangga, 

bisnis, industri dan publik (Suryanto dan Samiyono, 2011). Salah satu persoalan 

yang muncul adalah pertumbuhan produksi sektor kelistrikan di Indonesia masih 

jauh dari kebutuhan riil. Menurut Rohi dan E.Luik (2013), rasio elektrifikasi di 

Indonesia baru mencapai 65% artinya masih 35% penduduk Indonesia yang 

belum menikmati listrik. Kebutuhan penggunaan listrik Indonesia bertumbuh rata-
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rata 7% setiap tahun. Target pemerintah pada tahun 2020 ratio elektrifikasi 

mencapai 100% atau semua penduduk Indonesia menikmati listrik. Pertumbuhan 

konsumsi listrik dipicu oleh faktor pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jumlah 

penduduk di Indonesia menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) diperkirakan 

berjumlah 231.000.000 jiwa pada tahun 2010 dan akan menjadi 293.000.000 pada 

tahun 2035 (Rohi dan E.Luik, 2013). 

Pada jurnal Janis (2013) hasil peramalan pada tahun 2012-2020 untuk 

sektor rumah tangga jumlah pertumbuhan pelanggan rata-rata setiap tahunnya 

adalah 3.1%, sektor bisnis 1.5%, dan sektor publik 5.7%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada sektor rumah tangga jumlah pertumbuhan pelanggan rata-rata setiap 

tahunnya adalah tertinggi kedua setelah sektor publik. Pada sektor rumah tangga, 

energi listrik berfungsi untuk penerangan, memasak, pemanas dan pendingin 

ruangan serta berbagai kegiatan rumah tangga yang lain. Persoalan yang sering 

muncul terkait dengan konsumsi energi pada sektor rumah tangga diantaranya 

adalah adanya disparitas (perbedaan) dalam konsumsi energi antara kelompok 

masyarakat miskin dengan kelompok yang kaya. Selain itu, adanya perbedaan 

aksesibilitas terhadap sumber energi, baik antara kelompok masyarakat kaya 

dengan masyarakat miskin maupun antara masyarakat didaerah yang sudah maju 

dengan masyarakat di daerah pedalaman juga menjadi persoalan tersendiri 

(Nuryanti dan Herdinie, 2007). 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemakaian listrik rumah 

tangga telah dilakukan oleh Hafnida (2009) dan Ahsani (2012). Penelitian 

Hafnida (2009) dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PEMODELAN TINGKAT PEMAKAIAN LISTRIK... THOLIATUL LATIFAH



3 
 

 
 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan jumlah daya listrik di Kota Medan 

dipengaruhi oleh jumlah alat yang menggunakan listrik, jumlah tanggungan 

keluarga, dan luas bangunan rumah. Penelitian Ahsani (2012) menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi listrik rumah tangga di Kota Makassar dengan 

menggunakan metode analisis inferensial yang berpengaruh secara signfikan 

adalah luas bangunan rumah, dan jumlah barang elektronik. Menurut Nababan 

(2008) bahwa variabel-variabel yang seharusnya ditambahkan dalam model 

pengembangan salah satunya adalah yang berhubungan dengan demografi rumah 

tangga. Variabel demografi yang diduga kuat mempengaruhi pemakaian listrik 

rumah tangga adalah jenis pekerjaan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, 

dan lain-lain. 

Kebutuhan listrik rumah tangga terus mengalami peningkatan untuk setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan semakin tingginya konsumsi listrik oleh masyarakat, 

tidak hanya masyarakat perkotaan namun juga masyarakat di pedesaan. 

Pemakaian listrik rumah tangga di Desa Rejoagung sangat beragam dikarenakan 

terdapat berbagai keanekaragaman dari sistem perekonomian di desa tersebut. 

Pemakaian energi listrik di Desa Rejoagung didominasi oleh kelompok pelanggan 

rumah tangga. Menurut data dari PLN kecamatan Ploso Kabupaten Jombang 

tahun 2014, jumlah permintaan penambahan daya dari 450VA ke 900 VA 

meningkat sebesar 31,9%, penambahan daya dari 900VA ke 1300VA meningkat 

sebesar 9,94% dan penambahan daya dari 450VA ke 1300VA meningkat sebesar 

3,17%. Permintaan penambahan daya berkaitan dengan konsumsi pemakaian 

listrik rumah tangga. Tingkat pemakaian listrik rumah tangga digolongkan 
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kedalam tingkat pemakaian listrik rendah, sedang, dan tinggi Kategori rendah 

yaitu pemakaian listrik 0 sampai 30 kWh, kategori sedang yaitu pemakaian listrik 

diatas 30 sampai 60 kWh, dan kategori tinggi yaitu pemakaian diatas 60kWh 

(PLN,2014). 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pemodelan tingkat pemakaian listrik rumah tangga reguler dengan 

pendekatan regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal  merupakan salah satu 

metode statistika untuk menganalisis variabel respon yang mempunyai skala 

ordinal yang terdiri atas tiga kategori atau lebih. Variabel prediktor (independen) 

yang dapat disertakan dalam model berupa data kategori atau kontinu yang terdiri 

atas dua variabel atau lebih (Kurnia, 2011). Variabel prediktor dalam penelitian 

ini yaitu daya, pendapatan, jumlah tanggungan, luas bangunan, pendidikan, 

pekerjaan, dan jumlah peralatan yang menggunakan listrik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian yang dikemukakan di atas, 

maka akan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemodelan tingkat pemakaian listrik rumah tangga reguler di 

desa Rejoagung kecamatan Ploso kabupaten Jombang dengan pendekatan 

regresi logistik ordinal? 

2. Bagaimana pengujian signifikan dari faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pemakaian listrik rumah tangga dan nilai odds ratio yang 

diperoleh? 
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3. Bagaimana ketepatan klasifikasi dari pemodelan tingkat pemakaian listrik 

rumah tangga reguler di Desa Rejoagung? 

 

1.3 Tujuan 

     Tujuan dari skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model terbaik pemakaian listrik rumah tangga reguler 

di Desa Rejoagung berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

dengan pendekatan regresi logistik ordinal. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap pemakaian listrik rumah tangga dan nilai odds ratio yang 

diperoleh. 

3. Untuk mengetahui ketepatan pengklasifikasian dalam pemodelan tingkat 

pemakaian listrik rumah tangga. 

 

1.4 Manfaat 

     Manfaat dari skripsi ini adalah : 

1. Bagi instansi yang terkait, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk 

mengetahui karakteristik konsumen pemakai listrik rumah tangga. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

menyusun strategi terhadap pemakaian listrik secara efektif dan efisien. 

3. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai tambahan referensi dan wawasan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat membandingkan 

antara teori yang diperoleh dalam kuliah dan aplikasi di lapangan. 
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4. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik 

mambahas masalah ketenagalistrikan dan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

     Batasan masalah pada skripsi ini adalah : 

1. Responden yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pemakaian listrik 

rumah tangga reguler di Desa Rejoagung pada bulan September 2014. 

2. Survey ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Desember 2014 - Januari 

2015. 
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