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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Tedahulu 

Sejumlah penelitian berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi sebelum 

dan sesudah adanya pembangunan listrik di pedeasaan telah  menghasilkan 

temuan yang menguatkan perbedaan sosial ekonomi sebelum dan sesudah 

adanya pembangunan listrik. Adapun penelitian tersebut adalah 

Penelitian yang dilakukan Gustia Alina, tahun 2014 yang bejudul 

persepsi masyarakat tentang listrik masuk desa dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat di Kenagarian Banai Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. 

Variabel yang diguakan dalam penelitian ini kesejahteraan masyarakat yang 

meliputi lapangan pekerjaan dan pendapatan.  Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 

ada peningkatan ekonomi masyarakat  setelah adanya PLTS. 

Penelitian yang dilakukan Aditya Nugraha, Giriantari, Satya Kumara tahun 

2015 yang berjudul studi dampak ekonomi dan sosial PLTS sebagai listrik 

pedesaan terhadap masyarakat Desa  Ban Kubu Karangasem.   Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dalam bidang ekonomi adalah pendapatan, 

dibidang sosial adalah pendidikan, kesehatan, keamanan, hiburan, keagamaan. 

Alat  analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  kompartif. 

    Hasilnya menunjukan adanya  Penggunaan PLTS berdampak terhadap 

kehidupan ekonomi masyarakat, yang dinilai dari adanya peningkatan ekonomi 



7 
 

 
 

masyarakat.  Penggunaan PLTS berdampak terhadap kehidupan sosial 

masyarakat, yang dinilai dari adanya peningkatan dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, keamanan, hiburan, dan keagamaan. 

Hubungan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama meneliti 

kondisi sosial ekonomi  masyarkat adanya listrik pedesaan. Sedangkan perbedaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama oleh 

Gustia Alina terdapat vaiabel yang berbeda dan alat analisis yang digunakan. Untuk 

penelitian kedua  oleh Aditya Nugraha, Giriantari, Satya Kumara adalah wilayah 

penelitian yang menjadi objek penelitian, serta variabel yang digunakan dalam 

mengukur kondisi ekonomi dan sosial. Penelitian terdahulu menggunakan uji 

beda independent t-test sedangkan sekarang menggunakan uji beda praired t-test.  

B. Landasan Teori 

1. Persepsi 

Persepsi tidak lain adalah proses pemberian arti terhadap suatu 

kenyataan melalui alat indera.. Hal ini berarti persepsi dapat tumbuh dan 

berkembang, karena adanya pengaruh interaksi dengan belajar pada orang. 

Oleh karena itu persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial dan 

setiap manusia mempunyai persepsi terhadap obyek. Menurut  Daligulo  

persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala 

sesuatu di lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimilikinya 

sehingga menjadi sadar segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. 

(http://e-journal.uajy.ac.id). 

http://e-journal.uajy.ac.id/
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Miftah Thoha mengungkapkan bahwa perepsi merupakan proses 

kognitif yang dialami setiap orang didalam memahami informasi tentang 

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, 

perasaaan dan penciuman (Thoha,1998:23 dalam http://jurnal.umrah.ac.id). 

Thoha menambahkan bahwa kunci untuk memahami persepsi terletak pada 

pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik 

terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.  

4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya  

PLTS  adalah infrastruktur keras non fisik ( non-physical hard 

infrastructure)  yang berkaitan dengan utilitas. Sebagai kebutuhan dasar fisik 

pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan 

ekonomi sektor publik dan sektor privat  sebagai layanan dan fasilitas yang 

diperlukan. (Faisal Basri, 2009) 

3. Sosial Ekonomi  

a. Sosial 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti berkenaan 

dengan masyarakat (KBBI online). Menurut Departemen Sosial, kata 

sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi 

antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan 

berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan 

pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-

tindakan yang yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota 

suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup 

http://jurnal.umrah.ac.id/
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lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, 

karena lebih dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari 

masing-masing individu yang saling berfungsi saru dengan lainya. 

(Poniman, 2015) 

b. Ekonomi 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani : Oikos dan Nomos. Oikos 

berarti rumah tangga (house-hold), sedang Nomos berarti aturan, kaidah 

atau  pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat 

diartikan  sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan 

suatu rumah  tangga. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan 

untuk  menerangkan ilmu ekonomi tersebut, adalah salah satu cabang 

ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau 

segolongan masyarakat, dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang 

relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya 

(Deliarnov, 2003 :23). 

c. Pengukuran Sosial Ekonomi 

Santrock (2007:282), status sosial ekonomi sebagai pengelompokan 

orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan dan 

pendidikan ekonomi. Status sosial ekonomi menunjukan ketidak setaraan 

tertentu. Secara umum anggota masyarakat memiliki (1) pekerjaan yang 

bervariasi prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih 

besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain; (2) 

tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individu memiliki akses 
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yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang 

lain; (3) sumber daya ekonomi yang berbeda; (4) tingkat kekuasaan untuk 

mempengaruhi institusi masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan 

mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat 

menghasilkan kesempatan yang tidak setara.  

Menurut Soekanto, sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, 

prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan 

sumber daya. Menurut Abdulsyani sosial ekonomi adalah kedudukan 

atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh 

jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah 

tinggal, dan jabatan dalam organisasi. (Poniman, 2015) 

Mely G. Tan mengatakan untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi 

keluarga atau masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu 

pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Berdasarkan hal ini maka 

keluarga atau kelompok masyarakat itu dapat digolongkan memiliki 

sosial dan ekonomi rendah, sedang dan tinggi (Susanto 

Koentjaraningrat, 1981 dalam Kayupa 2016 ). 

Berikut adalah beberapa faktor pendorong dalam perubahan sosial 

menurut Soekanto meliputi:  

1. Kontak dengan budaya lain.  

2. Sistem pendidikan yang maju.  

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan kenginan untuk maju.  
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4. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang.  

5. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan.  

6. Penduduk yang heterogen.  

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupa tertentu.  

8. Orientasi ke masa depan.  

9. Nilai bahwa manusia selalu beikhtiar untuk memperbaiki hidup 

(Soekanto, 1987: 20).  

Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial, menurut Soekanto 

meliputi:  

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar.  

2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.  

3. Sikap masyarakat yang tradisional.  

4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat.  

5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.  

6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing.  

7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.  

8. Adat atau kebiasaan  

9. Nilai bahwa pada hakikatnya hidup ini tidak mungkin akan 

diperbaiki (Soekanto, 1987: 20).  

3. Persepsi Masyarakat  Adanya Listrik Terhadap Sosial Ekonomi 

a.  listrik untuk kegiatan ekonomi 

Fokus pelistrikan desa pada umumnya diletakan pada usaha-

usaha untuk membangkitkan atau meningkatkan kegiatan-kegiatan 
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produktif masyarakat. Penggunaan listrik bisa untuk melakukan 

kegiatan seperti, industri pedesaan, bengkel kecil, peralatan pertanian, 

fasilitas pendingan, dll. Peningkatan kegiatan produktif ini pada 

akhirnya akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, produksi 

pertanian, dan jasa-jasa lainnya, sehingga bisa meningkatkan 

pendapatan penduduk. (Nugraha, 2013). 

b. listrik untuk kegiatan sosial  

Program misi sosial dimaksudkan untuk membantu kelompok 

masyarakat tidak mampu, menjaga kelangsungan dalam upaya 

perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau 

listrik, dan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta 

meningkatkan kesejateraan rakyat pedesaan. Manfaat sosial ini pada 

umumnya berpengaruh secara jangka panjang, antara lain seperti, 

peningkatan kesempatan mencari ilmu pengetahuan, peningkatan taraf 

kesehatan rakyat, Dilaporkan, dari hasil penelitian bahwa dengan 

adanya penerangan listrik pada umumnya dapat meningkatkan 

keamanan,  sehingga masyarakat merasa terjamin keamanannya. 

Adanya listrik juga bisa meningkatkan kegiatan keagamaan msyarakat. 

(Nugraha,  2013). 

Pengaruh  suatu proyek pembangunan pada aspek sosial-ekonomi 

khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-

komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi 

masyarakat antara lain : 
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(1) penyerapan tenaga kerja, (2) berkembangnya struktur

ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat proyek 

tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi, dan lainlain, (3) 

peningkatan pendapatan masyarakat, (4) kesehatan masyarakat, (5) 

persepsi masyarakat, (6) pertambahan penduduk, dan lain 

sebagainya.(Winanda, 2016) 

Sehingga secara garis besar pengaruh pembangunan secara umum 

terhadap ekonomi  bisa dilhat dari aktivitas ekonomi,  lapangan 

pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan dampak pembangunan terhadap 

sosial bisa dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, keamanan, dan 

keagamaan. 

4. Kerangka Pikiran
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5. Hipotesa 

Berdasarkan kerangka pikir diatas  maka langkah selanjutnya 

adalah dengan melakukan pengujian hipotesis yang membandingkan 

kondisi sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya PLTS. 

Dalam hl ini hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho = Tidak terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai kondisi 

sosial ekonomi antara sebelum  dan sesudah adanya PLTS desa. 

Ha = Terdapat perbedaan persepsi masyarakat mengenai kondisi sosial 

ekonomi antara sebelum  dan sesudah adanya PLTS desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




