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Industri hulu baja merupakan industri intensif energi yang memegang
peranan vital bagi pembangunan dan pertumbuhan industri secara keseluruhan.
Industri hulu baja terbagi atas industri pengolahan baja dasar (27101), industri
penggilingan baja (27102) serta industri pipa dan sambungan pipa dari baja
(27103). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai elastisitas energi,
efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta perubahan efisiensi
teknis yang terjadi ketika dilakukan penghematan energi. Dalam penelitian ini,
variabel pada fungsi produksi frontier stokastik adalah output industri sebagai
variabel terikat serta kapital, tenaga kerja (labor), energi listrik, energi non listrik
dan material sebagai variabel bebas. Adapun variabel bebas dalam fungsi
inefisiensi yaitu ukuran perusahaan, rasio kapital dan tenaga kerja, share output
dan intensitas energi. Secara konsep, penggunaan energi disebut efisien jika nilai
elastisitasnya kurang dari satu dan efisiensi teknis mencapai titik optimum ketika
nilainya satu.

Melalui stochastic frontier analysis, diperoleh beberapa hasil. Pertama,
nilai elastisitas energi listrik dan non listrik industri hulu baja lebih dari satu
sehingga pertumbuhan energi yang dibutuhkan lebih besar daripada pertumbuhan
output yang dihasilkan. Kedua, nilai efisiensi teknis rata-rata industri pengolahan
baja dasar adalah 0,6 dan industri penggilingan baja adalah 0,8 sedangkan industri
pipa dan sambungan pipa dari baja adalah 0,5. Variabel ukuran perusahaan dan
share output secara signifikan berpengaruh negatif pada inefisiensi sedangkan
intensitas energi secara signifikan berpengaruh positif. Variabel rasio kapital
tenaga kerja berpengaruh negatif pada inefisiensi namun tidak signifikan. Ketiga,
penghematan listrik 10% meningkatkan efisiensi teknis pada industri 27101 dan
27103, penghematan energi non listrik 10% meningkatkan efisiensi teknis pada
industri 27102 dan 27103. Selanjutnya penghematan dua jenis energi masing-
masing 5% hanya meningkatkan efisiensi teknis pada industri 27101.
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