
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian merupakan tahap yang harus dibuat sebelum 

melakukan penelitian. Metodologi penelitian membahas dan menjelaskan tentang 

langkah-langkah yang akan dilewati dalam melakukan penelitian, seperti Gambar 

3.1: 

 

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data

Jenis Data

A. Data Primer

     - Data Rekening Listrik Januari 2017 – 

        Desember 2017.

                                  - Data Inventaris (Data Jumlah Lampu,     

        Jumlah Mesin dan Alat Listrik Lainya).       

                        - Data Luas Bangunan

      

 B. Data Sekunder

      - Profil Instansi

                      - Struktur Organisasi

      - Visi Misi Perusahaan

A

 
Gambar 3.1 Flow chart Penelitian 
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Analisa

Selesai

Menghitung Intensitas Konsumsi Energi 

(IKE)

Penutup

  Pemilihan Perbaikan Peluang Hemat   

  Energi Listrik:

- Identifikasi Peluang Hemat Energi.

- Pengolahan Data Analytical Network 

   Process (ANP).

- Menghitung  Benefit Cost Ratio  

   (BCR).

Pengolahan Data

A

IKE > SNI

Ya

Tidak

Identifikasi Faktor – Faktor Penyebab 

Pemborosan Konsumsi Energi Listrik 

Menggunakan Diagram Fishbone

 
Gambar 3.1 Flow chart Penelitian (Lanjutan). 
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Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah: 

3.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah untuk mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti.  Pada identifikasi masalah ini, peneliti dapat mengetahui jenis 

dan penyebab dari masalah tersebut. Pengidentifikasian masalah dilakukan 

dengan cara mempelajari permasalahan yang ada di perusahaan sehingga masalah 

yang akan diteliti bisa fokus pada satu bahan saja. Masalah di gedung Fakultas 

Sains dan Teknologi ini adalah terjadinya pemborosan dari penggunaan listrik 

yang tidak  efektif dan efisiensi hal ini dibuktikan dengan data peralatan 

elektronik serta besarnya tagihan listrik perbulan oleh PT PLN Persero Pekanbaru. 

 

3.2 Studi Literatur 

Studi Literatur berisikan tentang landasan atau teori-teori yang mendukung 

dalam melakukan penelitian agar dapat memudahkan atau membantu dalam 

pengolahan data. Studi literatur penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, skripsi. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai energi, audit energi, 

konservasi energi, prinsip penghematan energi, sistem pencahayaan dan 

pengkondisian udara, pengambilan keputusan, Metode intensitas konsumsi energi 

(IKE), Analytical Network Process (ANP) dan Benefit Cost Ratio (BCR). 

 

3.3 Perumusan Masalah 

Penentuan rumusan masalah menjadi sangat penting karena berguna 

sebagai pedoman bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya agar tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada, sehingga penelitian lebih terfokus dan 

mudah dilaksanakan. Perumusan masalah penelitian ini adalah adalah terjadinya 

pemborosan dari penggunaan energi listrik seperti penggunaan Air Conditioner 

(AC) dan lampu yang berlebihan dalam ruangan di gedung Fakultas Sains dan 

Teknologi. 

 

3.4 Penetapan Tujuan 

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan penelitian agar penelitian 

terfokus pada tujuan yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE), usulan perbaikan penghematan biaya 

konsumsi energi di  gedung Fakultas Sains dan Teknologi. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian secara keseluruhan. Berikut ini adalah teknik yang 

dilakukan dalam pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara, bentuk tanya jawab kepada pihak instansi bagaimana 

perkembangan dan pengadaan alat-alat konsumsi energi digedung 

Laboratorium dan Fakultas Sains dan Teknologi setiap tahunya dengan 

beberapa pejabat teknisi serta sarana dan prasarana.  

2. Kuesioner dilakukan dengan pembagian kuesioner yang diisi oleh pihak 

instansi. Kuesioner ini berisi alternatif-alternatif yang di buat berdasarkan 

diagram fishbone yangg telah  dibuat terhadap faktor-faktor pemborosan yang 

terjadi terhadap 4 kategori yang terdapat  digedung Fakulltas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA Riau. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer, data yang digunakan dalam pengolahan data. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data rekening listrik Januari 2017 – Desember 2017, data 

inventaris listrik (data jumlah lampu, jumlah mesin, jumlah AC dan jumlah 

alat-alat yang menggunakan listrik), data luas bangunan yang meliputi data 

luas masing-masing ruangan dan kuesioner. 

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari pihak instasi, yang meliputi profil 

instansi, struktur organisasi, visi dan misi. 

Sampel yang dibutuhkan dalam pengolahan data adalah orang yang 

berpengaruh di dalam Instansi Fakultas Sains dan Teknologi. Yang mana teknik 

pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dilakukan atas pertimbangan peneliti berupa unsur yang 

dikehendaki ada dalam sampel dan juga yang berpengaruh.  
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3.6 Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan maka langkah selanjutnya 

mengolah data dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan. 

Adapun isi dari pengolahan data yaitu mengenai pengolahan data-data yang telah 

diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. 

3.6.1 Audit Energi Listrik 

 Langkah ini akan dilakukan pengolahan data dari nilai pemakaian energi 

listrik, kemudian dihasilkan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Nilai IKE ini 

diperoleh dari konsumsi skeseluruhan energi listrik dibagi dengan luas bangunan, 

kemudian akan dibandingan dengan nilai SNI 6196:2011 yang merupakan revisi 

dari SNI 6196-2000 yang telah ditetapkan, seperti dibawah ini: 

1. Standarisasi audit energi pada gedung berpedoman pada SNI 6196:2011 

tentang prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung. 

2. Standarisasi konservasi energi berpedoman pada SNI 6196:2011 tentang 

konservasi sistem tata udara pada bangunan gedung. 

3. Standarisasi konservasi energi berpedoman pada SNI 6197:2011 tentang 

konservasi sistem pencahayaan pada bangunan gedung. 

 

3.6.2 Identifikasi Faktor – Faktor Penyebab Pemborosan Konsumsi Energi 

Listrik Menggunakan Diagram Fishbone. 

 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pemborosan konsumsi energi 

dengan diagram fishbone dapat membantu mencari, memilah dan menampilkan 

penyebab yang mungkin dari suatu masalah dengan pendekatan yang terstruktur, 

meningkatkan pengetahuan untuk menganalisis lebih lanjut faktor yang berpotensi 

terhadap pemborosan, serta menggambarkan faktor yang berpotensi untuk 

dilakukan perbaikan menuju penghematan. Diagram fishbone dapat menampilkan 

faktor-faktor utama masalah pemborosan seperti: Manusia (Man), Metode Kerja 

(Work-method), Mesin atau peralatan kerja (machine/equipment),  Bahan Baku, 

Lingkungan Kerja. 
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3.6.3 Pemilihan Perbaikan Peluang Hemat Energi Listrik 

   Setelah diketahui besar konsumsi energi listrik dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pemborosan konsumsi energi. Selanjutnya akan menyusun 

usulan peluang penghematan energi yang dapat dilakukan dalam menghemat 

energi listrik. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan usulan perbaikan 

yang terbaik adalah sebagai berikut: 

3.6.3.1 Identifikasi Peluang Hemat Energi. 

Untuk menentukan usulan awal sebagai potensi peluang penghematan 

energi dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

penyebab pemborosan. Potensi-potensi hemat energi dalam bentuk identifikasi 

kategori peluang hemat energi. Identifikasi juga dilakukan dengan diusulkan 

perbaikan serta tujuan yang dicapai dari faktor-faktor yang diidentifikasi 

dilakukan penghematan untuk mencapai standar hemat energi yang telah diatur 

dalam Peraturan Menteri ESDM no. 13 tahun 2012 sebagai acuan perbaikan 

penghematan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. 

 

3.6.3.2 Pengolahan Data ANP 

Pemberian bobot pada masing-masing kriteria dilakukan untuk 

mengetahui prioritas pada setiap kriteria. Penilaian pembobotan dilakukan dengan 

cara pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 5 teknisi di Fakultas Sains dan 

Teknologi. Pemodelan jaringan dan pembobotan pada tahap ini dilakukan dengan 

bantuan software Super Decision. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan 

data ANP adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Kriteria dan Subkriteria 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana menentukan kriteria dan sub kriteria 

pemilihan peluang hemat energi yang di susun berdasarkan hasil fishbone 

faktor-faktor pemborosan untuk dijadikan kriteria dan subkriteria pemilihan 

penghematan biaya konsumsi energi listrik. Kriteria dan subkriteria  terdiri 

dari 4 kategori ruangan yang ada difakultas Sains dan Teknologi UIN 

SUSKA RIAU. 
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2. Ketergantungan Kriteria 

Pada tahap ini, setelah didapatkan kriteria dan sub kriteria wawancara dan 

referensi yang ada dengan mengambil keputusan di institusi, selanjutnya 

menyebar kuesioner untuk menilai menentukan ada tidaknya hubungan saling 

ketergantungan antara kriteris dan sub kriteria. Berdasarkan Penelitian, jika 

dalam suatu sel, jumlah responden yang memilih (Vij) lebih dari satu atau 

sama dengan Q(N/2 = 2,5), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan saling 

ketergantungan antar kriteria. 

3. Konstruksi Model 

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan hasil kuesioner 1 hubungan 

keterkaitan kriteria dan sub kriteria serta literature review secara teori 

maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pihak institusi untuk 

mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang 

sebenarnya berupa pemborosan yang terjadi di Gedung Instansi. Kemudian 

dibuat model menggunakan aplikasi super decision. 

4. Kuantifikasi Model 

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner 

perbandingan berpasangan berupa pairwise comparison (pembandingan 

pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara 

keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar 

perbedaannya melalui skala numerik 1-9, apabila responden lebih dari satu 

dicari geometric mean. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan di 

input melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan 

output berbentuk prioritas dan supermatriks, kemudian dipilih alternatif 

terbaik sebagai peluang penghematan energi. 

5. Tahap Hasil 

Pada tahap ini akan diperoleh nilai prioritas aspek pada setiap cluster yang 

digunakan untuk pemilihan alternatif peluang hemat energi. 
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3.6.3.3 Analisis Benefit Cost Ratio (BCR) 

Setelah diketahui peluang penghematan energi yang terpilih akan 

dilakukan analisis Benefit Cost Ratio  mengetahui tingkat manfaat keuntungan 

dari usulan perbaikan yang tepat serta nyaman terhadapt layak tidaknya investasi 

dilakukan dalam usulan penggantian alat-alat energi listrik. Analisis Benefit Cost 

Ratio dengan menghitung keefektifan dari kebutuhan ruangan terhadap manfaat 

yang dihasilkan dari alat-alat elektronik yang ada didalam ruangan. Kemudian 

dilakukan analisa biaya dan keuntungan dari usulan penggantian alat-alat listrik 

yang lebih efisien dan nyaman. 

 

3.7 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya akan 

dianalisa lebih mendalam hasil pengolahan data tersebut, sehingga maksud dan 

tujuan penelitian lebih mudah dipahami. Analisa yang dilakukan adalah 

perhitungan audit energi dengan intensitas konsumsi energi (IKE) dan analisa dari 

pengolahan data Analytical Network Process (ANP) menggunakan aplikasi super 

decisions. Kemudian dilakukan analisa Benefit Cost Ratio (BCR) dari hasil 

perhitungan nilai biaya investasi penghematan energi. Analisa ini juga 

memberikan solusi dalam permasalahan yang ada. 

  

3.8 Penutup 

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat penutup. 

Penutup ini dibuat untuk mengambil kesimpulan dan memberikan saran. 

Kesimpulan berisikan jawaban dari tujuan penelitian yang dilakukan. Saran 

adalah masukan untuk memberikan nasehat baik untuk perusahaan maupun 

peneliti. Saran yang diberikan diharapkan bersifat membangun untuk tahap 

perbaikan selanjutnya.  


