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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Di Indonesia, pasokan listrik masih menjadi permasalahan di berbagai daerah 

di Indonesia. Krisis listrik tidak hanya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan, namun juga konflik sosial. Hal ini juga seperti tegaskan oleh 

Sekretaris Jendral (Sekjen) Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI), Heru Dewanto, 

dimana proyek listrik 35.000 Megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah saat ini 

belum bisa diselesaikan sesuai jadwal. Hal ini akan menimbulkan defisit listrik secara 

nasional. Saat ini saja di beberapa daerah seperti di Riau, Medan, Jambi, Aceh, dan 

Pontianak sudah mengalami krisis pasokan listrik yang berdampak pada seringnya 

pemadaman listrik. (www.ekonomi.kompas.com)    

Berdasarkan data Kementrian ESDM 2016, terdapat 12.659 desa di Indonesia 

belum menikmati listrik secara maksimal. Selain itu, terdapat 2.519 desa yang masih 

gelap gulita. Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya penambahan pasokan listrik 

di Indonesia.   

Permasalahan lain akibat defisit listrik ini juga akan mempengaruhi target 

elektrifikasi listrik yang harus dicapai Indonesia. Dengan rasio elektrifikasi sebesar 

84 persen yang dimiliki saat ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di 

ASEAN. Upaya keras harus dilakukan agar elektrifikasi di Indonesia bisa mengejar 

Singapura yang sudah mencapai rasio elektrifikasi 100 persen. Sebagai gambaran 
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tingkat elektrifikasi beberapa negara ASEAN sebagai berikut: Brunei Darussalam 

(99,7%), Thailand (99,3%), Vietnam (98%) dan Malaysia (93%). 

(www.industri.kontan.co.id) 

Permasalahan diatas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Masyarakat juga bisa berperan dalam mengurangi defisit listrik negara ini. Langkah 

sederhana adalah dengan berhemat listrik. Salah satu upaya masyarakat dalam 

berhemat listrik yaitu dengan menggunakan lampu hemat energi atau dikenal sebagai 

lampu LED (Light Emithing Diode). Pemakaian lampu hemat listrik dapat menekan 

upaya pemakaian listrik secara maksimal. Oleh karena itu sangat penting bagi 

masyarakat untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dan pintar dalam penggunaan 

listrik.  

Selain menghemat energi, lampu LED yang merupakan produk yang ramah 

lingkungan juga banyak nilai positifnya dibanding lampu konvensional. Lampu LED 

memiliki daya tahan yang lebih lama (lebih awet). Cahaya lampu LED juga disebut 

ramah lingkungan dikarenakan tidak mengandung sinar UV (ultra violet) yang dapat 

merusak mata dan juga kulit karena menghasilkan panas dan lampu ini tidak 

mengandung mercury. (www.caraciriciri.com)   

Namun demikian, meskipun lampu LED ini memiliki banyak manfaat bagi 

manusia dan lingkungan, penggunaan lampu hemat energi masih kurang namun 

selalu bertambah persentase di setiap tahunnya. Menurut Ketua Asosiasi Industri 

Perlampuan Listrik Indonesia, Jhon, pasar lampu LED di indonesia masih terbuka 

karna sebagian besar lampu LED masih terpenuhi dari produk impor. Pada tahun 
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2016, total kebutuhan LED sebesar 80 unit, jauh dibawah LHE yang sebanyak 280 

juta unit. Namun pada 2017, kebutuhan lampu mencapai 400 juta unit. John 

memperkirakan bahwa lampu LED akan mendominasi kebutuhan lampu di Tanah Air 

dengan presentase 70 persen dalam beberapa waktu kedepan. 

(www.ekonomi.kompas.com) Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam memutuskan untuk 

membeli lampu hemat energi. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah kepedulian konsumen terhadap lingkungan (consumer environmental 

concern) berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen (consumer 

purchasing decision)? 

b. Apakah kesadaran terhadap citra sebuah merek (awareness of brand image) 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

c. Apakah kesadaran terhadap produk ramah lingkungan (awareness of green 

product) berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen? 

d. Apakah kesadaran terhadap harga (awareness of  price) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh  antara kepedulian konsumen terhadap lingkungan  

dan keputusan pembelian konsumen. 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran terhadap citra merek dan 

keputusan pembelian pada konsumen. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh anatar kesadaran terhadap produk ramah lingkungan 

dan  keputusan pembelian konsumen 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran terhadap harga dan  keputusan 

pembelian konsumen. 

1.4 Manfaat Penilitian 

1. Perusahaan Lampu di Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi masukan untuk membantu 

perusahaan yang hanya memproduksi produk lampu biasa menjadi ikut memproduksi 

produk lampu ramah lingkungan dalam upaya membantu pemerintah untuk menjaga 

lingkungan. 

2. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan agar membantu pemerintah dalam mengajak 

Masyarakat untuk menyadari bahwa pentingnya berhemat listrik.  

1.5  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika pembahasan 

dibagi sebagai berikut: 

Sistematika pembahasan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan metodologi penelitian ini. 
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BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan konsep-konsep dari teori, hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pemikiran, model 

penelitian serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai penjelasan tentang analisa data yang 

telah diuji dan menjelaskan hipotesis yang telah diuji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian akhir dari metodologi penelitian ini yang 

memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ditemukan 

pada penelitian, serta rekomendasi yang diberikan untuk penelitian 

berikutnya di masa akan datang.
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