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2.1 Review Jurnal  

Industri adalah suatu tempat yang dapat menghasilkan suatu produk, jasa, 

maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Industri rumah sakit sendiri 

merupakan suatu usaha yang operasionalnya membutuhkan energi yang sangat 

besar. Pemenuhan energi listrik untuk operasional dari industri rumah sakit dapat 

menjadi faktor penentu untuk menjaga kepercayaan pelanggan sesuai dengan 

harapan. Industri rumah sakit dalam kegiatan operasionalnya mengharuskan 

ketersediaan energi listrik yang sangat kontinyu. Hal ini dikarenakan dalam proses 

tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter dan mesin-mesin penunjangnya, 

diharuskan proses tersebut tidak boleh berhenti, sehingga diharapkan para pelaku 

industri akan menekan penggunaan energi listrik menjadi seminimal mungkin 

(Ciptomulyono, 2012). 

Untuk mengetahui letak potensi penghematan dan efisiensi yang dapat 

dilakukan maka sebelumnya akan dilakukan suatu pengukuran tingkat pemakaian 

energi eksisting dari operasional rumah sakit yang dikenal dengan istilah audit 

energi. Dalam prosedur audit energi pada bangunan gedung SNI 03-6196-2000 

yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional, audit energi merupakan 

teknik yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan 

gedung dan mengenali cara-cara untuk penghematannya (Ciptomulyono, 2012).  

Hasil dari audit energi tersebut akan digunakan oleh pihak manajemen 

rumah sakit untuk melakukan konservasi energi. Konservasi dari energi yang 

direncanakan memiliki beberapa kriteria dan atribut. Oleh sebab itu, diperlukan 

metode pengambilan keputusan kriteria majemuk atau MCDM (multi criteria 

decision making) bagi para pengambil keputusan. Pendekatan MCDM yang akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode PROMETHEE 

(Preference Rangking Organization Method for Enrichment Evaluation) 

(Ciptomulyono, 2012). 
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Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan metode MCDM yang lain 

adalah dalam proses perangkingan alternatif-alternatif yang dilakukan akan 

menggunakan data kuantitatif maupun data kualitatif sekaligus. Data-data tersebut 

akan digabungkan menjadi satu dengan bobot penilaian yang telah diperoleh 

melalui penilaian atau survei yang dilakukan kepada para pakar. Tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui tingkat Indeks Konsumsi 

Energi (IKE) dan profil pemakaian energi eksisting rumah sakit pada periode 

tertentu, mengetahui peluang-peluang dilakukannya penghematan energi sebagai 

upaya konservasi energi listrik pada bangunan rumah sakit, dan memilih alternatif 

keputusan kebijakan konservasi energi yang optimal untuk penggunaan energi 

rumah sakit (Ciptomulyono, 2012). 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut (Ciptomulyono, 2012): 

1. Hasil audit energi listrik pada RSU Haji Surabaya, didapatkan perhitungan 

Indeks Konsumsi Energi sebesar 17,468 kWh/m²/Bulan. Berdasarkan standar 

dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka tersebut masuk dalam klasifikasi 

cukup efisien. 

2. Hasil perhitungan unit cost per pasien di RSU Haji Surabaya adalah 29,263 

kWh/Pasien. Hasil tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

manajemen rumah sakit haji. 

3. Terdapat 4 (empat) jenis alternatif peluang penghematan energi yang dapat 

diterapkan di RSU Haji Surabaya, yaitu: 

a. Perubahan SOP fasilitas rumah sakit. 

b. Penyesuaian desain bangunan rumah sakit. 

c. Penerapan teknologi hemat energi. 

d. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

4. Pada perhitungan bobot kriteria menggunakan metode ANP, kriteria yang 

memiliki bobot paling besar adalah kriteria kenyamanan pelanggan 

(0,19706), disusul oleh kriteria pelatihan karyawan (0,14668) dan budaya 

kerja (0,13809). Sedangkan kriteria yang memiliki bobot terendah adalah 

kriteria pengaruh penerapan teknologi (0,0817). 
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5. Alternatif penghematan energi yang direkomendasikan untuk diterapkan pada 

RSU Haji Surabaya adalah alternatif 1, yaitu perubahan SOP fasilitas rumah 

sakit. 

 

2.2 Energi 

Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan 

energi menurut Satuan Internasional (SI) adalah joule (J). Sedangkan satuan 

energi lain yaitu erg, kalori, dan kWh. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat 

berpindah dan berubah (Iskandar, 2015). 

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya 

bisa berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya”. Dengan kata lain, 

tidak ada manusia yang dapat menciptakan atau menghilangkan energi. 

Berdasarkan hukum tersebut, energi hanya dapat berubah bentuk ke bentuk 

lainnya. Perubahan-perubahan energi inilah yang banyak dimanfaatkan untuk 

kebutuhan hidup manusia. Energi listrik yang dihasilkan dari energi kinetik dapat 

berubah bentuk menajdi energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, dan bentuk 

energi lainnya yang dibutuhkan oleh manusia (Puspita, 2009). 

 

2.3 Manajemen Energi 

Manajemen energi adalah kegiatan di suatu perusahaan yang terorganisir 

dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, dengan tujuan agar dapat 

dilakukan konservasi energi, sehingga biaya energi sebagai salah satu komponen 

biaya produksi atau operasi dapat ditekan serendah-rendahnya (Hasan, 2014).  

Manajemen energi adalah aktifitas dalam menggunakan energi dengan 

bijaksana dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan (minimize cost) dan 

meningkatkan (enhance) kondisi yang kompetitif. Manajemen energi menganalisa 

dan mengontrol aliran energi yang ada dalam sebuah sistem sehingga efisiensi 

penggunaan energi yang maksimal dapat tercapai (Rahayu, 2016). 

Program manajemen energi adalah program terencana yang bertujuan 

untuk mengurangi anggaran biaya pengeluaran energi pada suatu perusahaan. 

Awal mula manajemen energi adalah dengan menyelaraskan strategi perusahaan 

dengan penerapan manajemen energi, dengan demikian seluruh karyawan akan 
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dapat berkomitmen terhadap penghematan energi di perusahaan (Ciptomulyono, 

2012). 

Adapun tujuan dari manajemen energi adalah sebagai berikut (Rahayu, 

2016):  

1. Mengurangi penggunaan energi agar dapat menghemat biaya operasional 

pada bangunan, tanpa melakukan banyak perubahan pada bangunan sehingga 

tidak mengeluarkan dana investasi yang besar.  

2. Memelihara lingkungan kerja yang nyaman.  

3. Mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi.  

4. Meningkatkan efisiensi kerja serta memperpanjang umur peralatan. 

 

2.4 Audit Energi 

Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi 

peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada 

pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energi 

(Dhakiri, 2015). Audit energi adalah teknik yang dipakai untuk menghitung 

besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung dan mengenali cara-cara untuk 

penghematannya (Untoro, 2014). 

Audit energi adalah kegiatan untuk mengetahui pola pemakaian energi dari 

peralatan pengguna energi yang ada di gedung. Pola pemakaian energi ini diamati 

pada peralatan-peralatan utama pengguna energi seperti AC, lift, Pencahayaan, 

boiler dan motor-motor. Dengan didapatkannya pola pemakaian energi maka 

langkah-langkah untuk melakukan efisiensi dan pengelolaan energi di gedung 

menjadi lebih terarah. Untuk menetapkan tingkat efisiensi peralatan pengguna 

energi yang ada di gedung dilakukan perbandingan hasil pengamatan dan 

pengukuran dengan acuan standar yang berlaku seperti SNI dan lainnya (Hasan, 

2014). 

 

2.4.1 Jenis Audit Energi 

Jangkauan audit energi dimulai dari survei data sederhana hingga 

pengujian data yang sudah ada secara rinci, digabungkan dengan uji coba pabrik 

secara khusus, yang dirancang untuk menghasilkan data baru. Lamanya 



II-5 
 

pelaksanaan suatu audit bergantung pada besar dan jenis fasilitas proses pabrik 

dan tujuan dari audit itu sendiri (Hidayat, 2011).  

Survei awal atau Audit Energi Awal (AEA) dapat dilaksanakan dalam 

waktu satu atau dua hari untuk instalasi pabrik yang sederhana, namun untuk 

instalasi pabrik yang lebih komplek diperlukan waktu yang lebih lama. AEA 

terdiri dari dua bagian, yaitu (Hidayat, 2011): 

1. Survei Manajemen Energi 

Surveyor (atau auditor energi) mencoba untuk memahami kegiatan 

manajemen yang sedang berlangsung dan kriteria putusan investasi yang 

mempengaruhi proyek konservasi. 

2. Survei Energi (Teknis) 

Bagian teknis dari AEA secara singkat mengulas kondisi dan operasi 

peralatan dari pemakai energi yang penting (misalnya boiler dan sistem uap) 

serta instrumentasi yang berkaitan dengan efisiensi energi. AEA akan 

dilakukan dengan menggunakan sesedikit mungkin instrumentasi portable. 

Auditor energi akan bertumpu pada pengalamannya dalam mengumpulkan 

data yang relevan dan mengadakan observasi yang tepat, sehingga 

memberikan diagnosa situasi energi pabrik secara cepat. 

Adapun jenis audit energi adalah sebagai berikut (Dhakiri, 2015): 

1. Audit Energi Singkat (Walk Through) 

Kegiatan audit energi yang meliputi pengumpulan data historis, data 

dokumentasi bangunan gedung yang tersedia dan observasi, perhitungan 

Indeks Konsumsi Energi (IKE) dan kecenderungannya, potensi penghematan 

energi dan penyusunan laporan audit. 

2. Audit Energi Awal (Preliminary) 

Kegiatan audit energi yang meliputi pengumpulan data historis, data 

dokumentasi bangunan gedung yang tersedia, observasi dan pengukuran 

sesaat, perhitungan IKE dan kecenderungannya, potensi penghematan energi 

dan penyusunan laporan audit. 
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3. Audit Energi Rinci (Detailed) 

Kegiatan audit energi yang dilakukan bila nilai IKE lebih besar dari nilai 

target yang ditentukan, meliputi pengumpulan data historis, data dokumentasi 

bangunan gedung yang tersedia, observasi dan pengukuran lengkap, 

perhitungan IKE dan kecenderungannya, potensi penghematan energi, 

analisis teknis dan finansial serta penyusunan laporan audit. 

 

2.4.2 Langkah-langkah Audit Energi 

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu audit 

energi seperti yang dikutip dari Rahayu (2016) adalah sebagai berikut:  

1. Audit Penilaian Pengelompokan Bangunan (Building rating for an audit)  

Bangunan-bangunan yang akan diaudit dikelompokkan berdasarkan 

kemungkinan penghematan energi yang dapat dilakukan. Pengelompokan 

dilakukan dengan memilih bangunan yang memiliki potensi konservasi energi 

tertinggi sampai yang terendah.  

2. Disagregasi (Disaggregation)  

Perhatian harus difokuskan pada komponen-komponen bangunan yang 

memiliki aliran energi dan potensi penghematan energi yang besar atau 

produktif untuk diaudit. Misalnya sistem penerangan, sistem pendingin atau 

pemanas dan lain sebagainya.  

3. Potensi penghematan energi atau Energy Conservation Oppotunities (ECOs)  

Energy Conservation Opportunities (ECOs) yang ada harus diidentifikasi dan 

dievaluasi untuk mengetahui apakah potensi-potensi tersebut memungkinkan 

untuk diaplikasikan atau tidak. Dengan adanya identifikasi dan evaluasi ini, 

maka berdasarkan implementasinya. 

 

2.4.3 Tujuan Audit Energi 

Tujuan dari audit energi adalah untuk menentukan cara yang terbaik untuk 

mengurangi penggunaan energi per satuan output dan mengurangi biaya operasi 

gedung. Suatu kegiatan audit energi adalah merupakan alat untuk mendukung 

program konservasi energi disuatu fasilitas pengguna energi. Istilah konservasi 

energi ini harus dibedakan dengan penghematan energi. Konsep yang berlaku dari 
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konservasi energi ini adalah suatu kegiatan untuk mendukung pemakaian energi 

yang tepat dan efisien pada suatu fasilitas pengguna energi tanpa mengurangi 

produktifitas atau kenyamanannya (Hasan, 2014). Tujuan pelaksanaan audit 

energi pada sistem manajemen energi adalah untuk memperoleh gambaran secara 

lengkap dan menyeluruh tentang penerapan sistem manajemen energi sekaligus 

melakukan evaluasinya, dan memberikan rekomendasi pelaksanaan sistem 

manajemen energi (Iskandar, 2015). 

Dalam beberapa hal, auditor energi tidak dapat memberikan rekomendasi 

mengenai suatu investasi khusus, mengingat resikonya atau karena total 

investasinya terlalu besar. Dalam hal ini, auditor energi akan memberikan suatu 

rekomendasi mengenai studi kelayakan (misalnya penggantian boiler, perubahan 

tungku pembakaran, penggantian sistem uap air dan perubahan proses). Hasil 

akhir AET akan berupa laporan terinci yang memuat rekomendasi disertai dengan 

manfaat dan biaya terkait serta program pelaksanaannya (Hidayat, 2011) 

 

2.4.4 Audit Energi Kelistrikan 

Audit energi listrik adalah suatu metode untuk mengetahui dan 

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pemakaian energi listrik di suatu tempat. 

Audit energi listrik didefinisikan sebagai analisa dari perbandingan antara 

masukan dan keluaran per satuan output dalam suatu sistem pemanfaatan energi 

listrik (Rahayu, 2016).  

Di dalam melakukan audit energi listrik ada beberapa manfaat yang akan 

didapatkan, diantaranya adalah sebagai berikut (Rahayu, 2016):   

1. Dapat mengetahui besarnya Indeks Konsumsi Energi (IKE). 

2. Dapat mengetahui profil penggunaan energi listrik.  

3. Dapat mencegah pemborosan energi listrik tanpa mengurangi kenyamanan 

penghuni gedung.  

4. Dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik.  

5. Dapat memberikan masukan tentang peluang penghematan energi listrik. 
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2.5 Indeks Konsumsi Energi Listrik 

 Ukuran yang sangat mendasar dari kinerja energi suatu fasilitas disebut 

sebagai Index Utilization Energy (EUI). Ini adalah pernyataan dari jumlah Btu 

(satuan energi) dari energi yang digunakan setiap tahun per meter persegi ruang 

terkondisi. Semua energi yang digunakan dari fasilitas harus diidentifikasi, total 

penggunaan Btu (satuan energi) ditabulasikan, dan total luas bangunan (m
2
) sesuai 

kondisi bangunan ruang. EUI dihitung sebagai rasio dari total Btu (satuan energi) 

yang dikonsumsi dengan luas bangunan (m
2
) (Barney, 2012). 

Indeks Konsumsi Energi (IKE) merupakan istilah yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pemakaian energi pada suatu bangunan. Energi yang 

dimaksudkan di sini adalah energi listrik. Nilai indeks konsumsi energi penting 

untuk dijadikan tolak ukur menghitung potensi penghematan energi yang 

mungkin diterapkan di tiap ruangan atau seluruh area bangunan. Dengan 

membandingkan indeks konsumsi energi bangunan dengan standar nasional, bisa 

diketahui apakah sebuah ruangan atau keseluruhan gedung sudah efisien atau 

tidak dalam menggunakan energi (Mukhlis, 2011). 

Indeks Konsumsi Energi (IKE) listrik adalah besar nilai pemakaian listrik 

untuk setiap satuan luas bangunan dalam satuan waktu sebulan. Nilai IKE ini 

diperoleh dari audit awal energi listrik pada suatu fasilitas instansi yang 

bersangkutan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung IKE yaitu (Barney, 

2012): 

IKE = 
 emakaian  ne gi  ist ik  k         

 uas  angunan  m  
    (2.1) 

Nilai IKE dapat dihitung dengan memperhatikan data seperti diperoleh 

pada audit awal. Perhitungan mencakup (SNI 03-6196-2000, 2000): 

1. Rician luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m
2
). 

2. Konsumsi energi bangunan per tahun (kWh/tahun). 

3. IKE bangunan gedung per tahun (kWh/m
2
.tahun). 

Pada tahap audit energi awal, akan dilakukan perhitungan indeks konsumsi 

energi (IKE) perusahaan yang nanti hasilnya akan dibandingkan dengan standar  
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang dikutip Putri (2014), 

berdasarkan prosedur audit energi pada bangunan gedung SNI 03-6196-2000 yang 

telah distandarkan dapat dilihat dalam beberapa tabel berikut: 

1. Nilai Standar IKE Bangunan Gedung Tidak Ber-AC 

Tabel 2.1  Nilai Standar IKE Bangunan Gedung Tidak Ber-AC 

Kriteria Keterangan 

Efisien 

(0,84 – 1,67) 

kWh/m
2
/bulan 

(10 – 20) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Pengelolan gedung dan peralatan energi dilakukan dengan prinsip 

konservasi energi listrik. 

b. Pemeliharaan peralatan energi dilakukan sesuai dengan prosedur. 

c. Efisiensi penggunaan energi masih mungkin ditingkatkan melalui 

penerapan sistem manajemen energi terpadu. 

Cukup Efisien 

(1,68 – 2,5) 

kWh/m
2
/bulan 

(20 – 30) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Penggunaan energi cukup efisien namun masih memiliki peluang 

konservasi energi. 

b. Perbaikan efisiensi melalui pemeliharaan bangunan dan peralatan 

energi masih dimungkinkan. 

Boros 

(2,6 – 3,34) 

kWh/m
2
/bulan 

(30 – 40) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Audit energi perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah 

perbaikan sehingga pemborosan energi dapat dihindari. 

b. Desain bangunan maupun pemeliharaan dan pengoperasian gedung 

belum mempertimbangkan konservasi energi. 

Sangat Boros 

(3,35 – 4,17) 

kWh/m
2
/bulan 

(40 – 50) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Instalasi peralatan desain pengoperasian dan pemeliharaan tidak 

mengacu pada penghematan energi. 

b. Agar dilakukan peninjaun ulang atas semua instalasi atau peralatan 

energi serta penerapan manajemen energi dalam pengelolaan 

bangunan. 

c. Audit energi adalah langkah awal yang perlu dilakukan. 

Sumber: Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung SNI 03-6196-2000, 2000 

 

2. Nilai Standar IKE Bangunan Gedung Ber-AC 

Tabel 2.2 Nilai Standar IKE Bangunan Gedung Ber-AC 

Kriteria Keterangan 

Sangat Efisien 

(4,17 – 7,92) 

kWh/m
2
/bulan 

(50 – 95) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Desain gedung sesuai standar tata cara perencanaan teknis 

konservasi energi. 

b. Pengoperasian peralatan energi dilakukan dengan prinsip 

managemen energi. 

Sumber: Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung SNI 03-6196-2000, 2000 
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Tabel 2.2 Nilai Standar IKE Bangunan Gedung Ber-AC (Lanjutan) 

Kriteria Keterangan 

Efisien 

(7,93 – 12,08) 

kWh/m
2
/bulan 

(95 – 145) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Pemeliharaan gedung dan peralatan energi dilakukan sesuai 

prosedur. 

b. Efisiensi penggunaan energi masih mungkin ditingkatkan melalui 

penerapan sistem manajemen energi terpadu. 

Cukup Efisien 

(12,09 – 14,58) 

kWh/m
2
/bulan 

(145 – 175) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Penggunaan energi melalui pemeliharaan bangunan dan peralatan 

energi masih memungkinkan. 

b. Pengoperasian pemeliharan gedung belum mempertimbangkan 

prinsip konservasi energi. 

Agak Boros 

(14,59 – 19,17) 

kWh/m
2
/bulan 

(175 – 230) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Audit energi perlu dipertimbangkan untuk menentukan perbaikan 

efisiensi yang mungkin dilakukan. 

b. Desain bangunan maupun pemeliharaan dan pengoperasian gedung 

belum mempertimbangkan konservasi energi. 

Boros 

(19,18 – 23,75) 

kWh/m
2
/bulan 

(230 – 285) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Audit energi perlu dipertimbangkan untuk menentukan langkah-

langkah perbaikan sehingga pemborosan energi dapat dihindari. 

b. Instalasi peralatan dan desain pengoperasian dan pemeliharaan 

tidak mengacu pada penghematan energi. 

Sangat Boros 

(23,76 – 37,5) 

kWh/m
2
/bulan 

(285 – 450) 

kWh/m
2
/tahun 

a. Agar ditinjau ulang atas semua instalasi atau peralatan energi serta 

penerapan manajemen energi dalam pengelolaan bangunan. 

b. Audit energi adalah langkah awal yang perlu dilakukan. 

Sumber: Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung SNI 03-6196-2000, 2000 

 

Bila nilai IKE hasil perhitungan telah dibandingkan dengan IKE standar 

atau target IKE dan hasilnya ternyata sama atau kurang dari target IKE, maka 

kegiatan audit selanjutnya dapat dihentikan atau diteruskan dengan harapan 

diperoleh nilai IKE yang lebih rendah lagi (Mukhlis, 2011). 

Sebagai target, besarnya IKE listrik untuk Indonesia, menggunakan hasil 

peneliti yang dilakukan oleh ASEAN USAID pada tahun 1987 yang laporannya 

baru dikeluarkan pada tahun 1992 dengan rincian sebagai berikut (Septian, 2013):  

1. IKE untuk perkantoran (komersial) : 240 kWH/m
2
 per tahun.  

2. IKE untuk pusat belanja : 300 kWH/m
2
 per tahun.  

3. IKE untuk hotel/apartemen : 300 kWH/m
2
 per tahun.  

4. IKE untuk rumah sakit : 380 kWH/m
2
 per tahun. 
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2.6 Konservasi Energi 

Konservasi memiliki arti pelestarian atau perlindungan. Namun dalam hal 

konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional 

tanpa mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan, sehingga 

penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien 

dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit 

ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi 

(Suprayogi, 2014). 

Apabila peluang hemat energi telah diidentifikasi, selanjutnya perlu 

ditindaklanjuti dengan analisis peluang hemat energi, yaitu dengan cara 

membandingkan potensi perolehan hemat energi dengan biaya yang harus dibayar 

untuk pelaksanaan rencana penghematan energi yang direkomendasikan. Analisis 

peluang hemat energi dapat juga dilakukan dengan penggunaan program 

komputer yang telah direncanakan untuk kepentingan itu dan diakui masyarakat 

profesi. Penghematan energi pada bangunan gedung harus tetap memperhatikan 

kenyamanan penghuni. 

 

2.7 Prinsip-prinsip Penghematan Energi 

Adapun prinsip-prinsip penghematan energi yang efisien dan rasional 

adalah sebagai berikut (Dhakiri, 2015): 

Tabel 2.3 Prinsip-prinsip Penghematan Energi 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

1. Mengurangi rugi-

rugi energi. 

1.1 Pengendalian parameter operasi dilakukan berdasarkan parameter 

kritis pada peralatan atau proses pemanfaatan energi. 

1.2 Pemeliharaan peralatan pemanfaat energi dilakukan secara 

reguler sesuai dengan prosedur dan persyaratan. 

1.3 Keahlian operator disesuaikan dengan peralatan pemanfaat 

energi. 

1.4 Rugi-rugi energi dikurangi sesuai dengan persyaratan. 

2. Meningkatkan 

efisiensi peralatan 

2.1 Metode daur ulang energi diidentifikasi berdasarkan potensi 

pemanfaatannya. 

2.2 Inovasi teknologi hemat energi diidentifikasi berdasarkan potensi 

pemanfaatannya. 

Sumber: Dhakiri, 2015 
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Tabel 2.3 Prinsip-prinsip Penghematan Energi (Lanjutan) 

Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja 

2. Meningkatkan 

efisiensi peralatan 

pemanfaat energi. 

2.3 Optimasi sistem pengguna energi diidentifikasi berdasarkan 

metode yang sesuai. 

2.4 Efisiensi peralatan pemanfaat energi ditingkatkan dengan cara 

implementasi hasil identifikasi yang dilakukan. 

3. Mengurangi 

biaya energi. 

3.1 Satuan biaya energi diidentifikasi berdasarkan sumber energi 

yang digunakan. 

3.2 Biaya pengadaan energi diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi 

penggunaan energi. 

3.3 Biaya energi dikurangi dengan pertimbangan biaya energi 

terendah. 

Sumber: Dhakiri, 2015 

 

2.8 Lighting 

Lighting (pencahayaan) pada suatu ruangan adalah suatu hal yang tidak 

boleh luput ketika melakukan audit energi, yaitu dengan mengetahui standar 

pencahayaan pada suatu ruangan maka dapat diatur tingkat pencahayaan yang 

dibutuhkan peralatan listrik seperti bola lampu. Tingkat pencahayaan yang baik 

dari lampu akan memberikan kenyamanan pada ruangan dan juga keadaan 

sekeliling ruangan. Ruangan yang memiliki jendela yang dapat menerima cahaya 

matahari sehingga penerangan pada ruangan terbebut dapat dikurangi dengan 

memperhatikan waktu penggunaan ruangan. Jika ruangan  hanya digunakan dalam 

kurun waktu tertentu namun lampu yang ada pada ruangan menyala setiap saat, 

maka akan mengakibatkan pemborosan energi listrik pada penggunaan lampu 

meskipun lampu yang digunakan adalah jenis lampu hemat energi. 

Selain mengkonsumsi energi yang cukup besar, penerangan buatan 

memberikan andil terhadap beban pendinginan. Iluminasi atau pancaran tidak 

hanya menimbulkan efek cahaya tetapi juga menimbulkan radiasi panas yang 

masuk ke dalam ruangan. Tingkat penerangan (level iluminasi) yang 

direkomendasikan tidak boleh kurang dari yang tertera pada tabel berikut ini 

(Tanod, 2015): 
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Tabel 2.4 Tingkat Penerangan 
No Jenis Ruangan Lux Contoh 

1 

Pencahayaan untuk 

daerah yang tidak 

terus-menerus 

digunakan 

20 Iluminasi minimum 

50 
Ruangan parkir dan daerah 

sirkulasi 

100 Kamar tidur hotel 

2 

Pencahayaan untuk 

bekerja di dalam 

ruangan 

200 
Membaca dan menulis yang tidak 

terus-menerus 

350 

Pencahayaan umum untuk 

perkantoran, pertokoan membaca 

dan menulis 

400 Ruang gambar 

3 

Pencahayaan setempat 

untuk pekerjaan yang 

teliti 

750 
Pembacaan untuk ruang koreksi 

tulisan 

1000 Gambar yang sangat teliti 

2000 Pekerjaan rinci dan presisi 

Sumber: Tanod, 2015 

 

2.9 Sistem Pengkondisian Udara 

Pengadaan suatu sistem pengkondisian udara adalah agar tercapai kondisi 

temperatur, kelembaban, kebersihan, dan distribusi udara dalam ruangan dapat 

dipertahankan pada tingkat keadaan yang diharapkan. Suatu sistem pengkondisian 

udara bisa berupa sebuah sistem pemanasan, pendinginan, dan ventilasi. Untuk 

kondisi iklim indonesia (tropis), untuk proses pengkondisian udara yang berupa 

pendinginan banyak sekali digunakan. Pendingin ini berfungsi untuk menciptakan 

kondisi nyaman bagi beberapa aktivitas manusia (Rianto, 2007). 

Pada bangunan besar biasanya menggunakan sistem pengkondisian udara 

central. Sistem tersebut mungkin terdiri dari satu atau lebih mesin pendingin air 

(water-chiling plants) dan mesin pemanas air (secara tradisional berupa sebuah 

ketel) yang diletakkan di dalam suatu ruangan mesin. Ruangan yang dikondisikan 

menggunakan satu atau lebih sistem saluran udara segar dan udara balik atau 

dapat juga dalam bentuk aliran air panas atau dingin melalui pipa ke penukar 

kalor (heat exchangers) yang terdapat pada ruangan tersebut (Rianto, 2007). 

Berikut ini adalah faktor pemilihan sistem pengkondisian udara (Rianto, 

2007): 

1. Faktor Kenyamanan 

Faktor kenyamanan dalam ruangan sangat tergantung pada beberapa 

parameter yang bisa diatur oleh sistem pengkondisian udara. Parameter itu  
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antara lain meliputi temperatur bola basah dan bola kering dari udara, aliran 

udara, kebersihan udara, bau, kualitas ventilasi maupun tingkat 

kebisingannya. Dari sudut pandang kenyamanan, maka sistem pengkondisian 

udara yang baik adalah sistem yang mampu menciptakan kondisi nyaman 

yang merata pada semua komponen yang dikondisikan dalam ruangan. 

2. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan antara lain adalah biaya awal 

untuk pemasangan serta biaya operasi dan perawatan untuk sistem setelah 

peralatan itu difungsikan. Dari sudut pandang faktor ekonomi, suatu sistem 

pengkondisian udara yang baik adalah dengan biaya total serendah-

rendahnya. 

3. Faktor Operasi dan Perawatan 

Faktor yang secara umum yang menjadi pertimbangan adalah faktor 

konstruksi yang mudah dimengerti susuanan dan cara menjalankannya. 

Secara lebih detail hal ini terkait dengan beberapa kontruksi yang sederhana, 

tingkat efisiensi yang tinggi, mudah dalam perawatan, mudah direparasi jika 

terjadi kerusakan, dapat melayani perubahan kondisi operasi. 

 

2.10 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah suatu pendekatan analitik untuk memilih alternatif 

terbaik dari suatu keputusan. Ketika pengambilan keputusan, ada 3 kondisi yang 

diklasifikasikan dalam 3 sesuai dengan tingkat kepastiannya (Yusnaeni, 2014):  

1. Ketidakpastian yaitu mengacu pada situasi dimana terdapat dari satu hasil 

yang mungkin terjadi dalam suatu keputusan dan probabilitas setiap 

kemungkinan yang tidak diketahui.  

2. Beresiko yaitu mengacu pada situasi dimana terdapat dari satu hasil yang 

mungkin terjadi dalam suatu keputusan dan probabilitas setiap hasil diketahui 

atau bisa diperkirakan oleh pengambil keputusan.  

3. Kepastian yaitu mengacu pada situasi dimana terdapat dari satu hasil yang 

mungkin terjadi dalam suatu keputusan dan hasil bisa diketahui dengan tepat 

oleh pengambil keputusan.  
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2.11 Pengambilan Keputusan 

Inti dari pengambilan keputusan ialah yang terletak dalam perumusan 

berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan 

dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah evaluasi (penilaian) mengenai 

efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. 

Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keptusan ialah kegiatan 

pengumpulan informasi dari mana suatu apresiasi mengenai situasi keputusan 

dapat dibuat. Apabila informasi yang cukup dapat dikumpulkan guna memperoleh 

suatu spesifikasi yang lengkap dari semua alternatif dan tingkat keefektifannya 

dalam situasi yang sedang menjadi perhatian proses pembuatan atau pengambilan 

keputusan relatif sangatlah mudah. Akan tetapi di dalam prakteknya sangat tidak 

mungkin untuk mengumpulkan terbatasnya dana, waktu, dan tenaga (Puspitasari, 

2016). 

Berikut ini adalah fase dari model yang menggambarkan proses 

pengambilan keputusan yaitu (Susanti, 2011): 

1. Fase Intelligence 

Dalam tahap ini dilakukan proses penelusuran dan pendeteksian ruang 

lingkup masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka 

mengidentifikasi masalah. 

2. Fase Design 

Pada tahap ini alternatif tindakan ditemukan, kemudian dikembangkan dan 

dianalisis. Dalam tahap ini masalah harus benar-benar dimengerti, kemudian 

solusi diturunkan dan diuji. 

3. Fase Choice 

Pada fase ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif 

tindakan yanng mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudia 

diimplementasikan dalam proses pengambilan keeputusan. 

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teknik dalam memilih 

keputusan atau alternatif, yaitu (Rusydiana, 2013):  

1. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) merupakan sebuah hirarki 

fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Suatu masalah yang 
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kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompok 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki. AHP dapat menata bagian 

atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada 

pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan mensintesis 

berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel mana yang memiliki 

prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi 

tersebut. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks 

dengan menstruktur suatu hirarki kriteria dan menarik berbagai pertimbangan 

guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan 

kekuatan perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, 

lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang 

cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan 

pada pertimbangan yang telah dibuat.  

2. Metode ANP (Analytical Network Process) merupakan pengembangan dari 

metode AHP. ANP mengijinkan adanya interaksi dan umpan balik dari 

elemen-elemen dalam cluster (inner dependence) dan antar cluster (outer 

dependence). 

3. Metode PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation) merupakan suatu metode penentuan urutan 

(prioritas) dalam analisis multikriteria. Dominasi kriteria yang digunakan 

adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Metode Promethee 

termasuk ke dalam kelompok pemecahan masalah Multi Criteria Decision 

Making (MCDM) atau pengambilan keputusan kriteria majemuk yang 

merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 

atas suatu masalah yang memiliki lebih dari satu kriteria (multikriteria). 

Promethee yang merupakan singkatan dari Preference Ranking Organization 

Methods for Enrichment Evaluations adalah metode outranking yang 

menawarkan cara yang fleksibel dan sederhana kepada user (pembuat 

keputusan) untuk menganalisis masalah-masalah multikriteria.  

4. Metode yang adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan 
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multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang tahun 

1981. TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif yang terpilih atau 

terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun 

juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang 

geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan 

kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal 

positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat 

dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal terdiri dari seluruh 

nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. TOPSIS mempertimbangkan 

keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal 

negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif.  

5. Metode ME-MCDM (Multi Expert Multi Criteria Decision Making) 

merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan berbagai macam 

kriteria yang disediakan untuk mencari alternatif paling baik berdasarkan 

pendapt para expert yang tertuang dalam bentuk non-numeric (secara 

kualitatif) terhadap situasi yang dihadapi. Menurut Yager yang menjadi 

masalah utama pada metode ME-MCDM adalah proses agregasi yang terletak 

diantara dua kasus ekstrim, yaitu situasi saat semua kriteria dipenuhi (disebut 

dengan ope ato  “dan”  dan situasi saat k ite ia  anya memenu i sala  satu 

pihak (disebut ope ato  “atau” . Yage  merumuskan tahap re-ordering saat 

suatu argumen tidak dikaitkan dengan suatu pembobot, tetapi pembobot 

dikaitkan dengan suatu posisi urutan argumen tertentu.  

 

2.12 Analytical Network Process (ANP) 

Analytical Network Process (ANP) pertama kali diperkenalkan oleh Saaty 

pada tahun 1975, namun berkembang pada 2006 sejak Saaty mengembangkan 

ANP menjadi metode yang efektif dalam pengambilan keputusan karena metode 

ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terstruktur non-linier dan memiliki 

keterkaitan yang tidak hierarki. Permasalah pengambilan keputusan yang 

dianalisis menggunakan ANP dipelajari melalui kontrol hierarki atau jaringan 

untuk benefit, opportunity, cost dan risks (Darmawan, 2011). 
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Analytical Network Process (ANP) merupakan metode pengambilan 

keputusan yang mampu menangkap pengaruh atau (dependence) antar komponen 

secara timbal balik (feedback). Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam 

model pembobotan tersebut, yaitu kontrol hirarki yang menunjukkan keterkaitan 

kriteria dan sub-kriterianya, serta kontrol yang menunjukkan keterkaitan antar 

kriteria (Ciptomulyono, 2012).  

Metode ini merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan 

perkembangan lanjutan dari metode terdahulu yakni Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Kelebihan metode ANP dari metode yang lain adalah kemampuanya 

untuk membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan 

sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan. Menurut Saaty dari 

kesederhanaan metodenya membuat ANP menjadi metode yang lebih umum dan 

lebih mudah diaplikasikan untuk studi kualitatif yang beragam, seperti 

pengambilan keputusan, peramalah (forecasting), evaluasi, pemetaan (maaping), 

strategizining, alokasi sumber daya dan lain sebagainya (Puspitasari, 2016). 

ANP digunakan untuk memecahkan masalah yang bergantung pada 

alternatif-alternatif dan kriteria-kriteria yang ada. Dalam teknik analisisnya, ANP 

menggunakan perbandingan berpasangan pada alternatif-alternatif dan kriteria 

proyek. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, kriterian, sub-kriteria, dan 

alternatif dimana masing-masing level memiliki elemen. Sementara itu, level 

dalam AHP disebut cluster pada jaringan ANP yang dapat memiliki kriteria dan 

alternatif di dalamnya, yang sekarang disebut simpul (Puspitasari, 2016). 

Model hirarki keputusan adalah salah satu tujuan, kriteria yang dievaluasi 

berdasarkan relevansi mereka untuk tujuan dan alternatif yang dievaluasi oleh 

bagaimana mereka lebih disukai untuk kriteria masing-masing. Tujuan, kriteria 

dan alternatif semua elemen dalam masalah keputusan, atau node dalam model. 

Garis yang menghubungkan tujuan untuk masing-masing kriteria berarti bahwa 

kriteria harus dipasangkan dibandingkan dengan kepentingan mereka dalam 

kaitannya dengan tujuan. Demikian pula, garis yang menghubungkan masing-

masing kriteria dengan cara alternatif alternatif pasangan dibandingkan dengan 

kriteria yang diinginkan. Jadi dalam hirarki yang akan ditampilkan ada enam set 
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perbandingan berpasangan, satu kriteria dalam kaitannya dengan tujuan dan 5 

untuk alternatif sehubungan dengan 5 kriteria (Yusnaeni, 2014). 

 
Gambar 2.1 Tiga Level Hierarki ANP 

(Sumber: Yusnaeni, 2014) 

ANP dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu (Darmawan, 2011): 

1. ANP yang linier-hierarkis yang memiliki tujuan, kriteria dan sub-kriteria 

yang diatur dalam 3 level, dimana level sub-kriteria disebut juga level cluster. 

Hal tersebut disebut juga control hierarchy atau jaringan kriiteria dan sub-

kriteria yang mengontrol interaksi-interaksi yang ada. Saaty memperkenalkan 

4 dasar control hierarchy yang dikenal dengan model BOCR yang terdiri dari 

Benefit, Opportunity, Cost dan Risk yang masing-masing memiliki sub-

network. 

2. ANP yang memiliki struktur jaringan yang terdiri dari hubungan antara 

elemen dan cluster. Elemen merupakan entitas dalam sistem yang saling 

berinteraksi satu sama lain, yang terdapat berupa unit kriteria atau sub 

kriteria, stakeholders, pembuat keputusan, hasil yang ingin dicapai, alternatif 

dan sebagainya. dalam sebuah sistem kompleks seringkali terdapat banyak 

elemen sehingga proses pengukuran tingkat kepentingan relatifnya saat 

dibandingan dengan elemen-elemen lain dalam sistem tersebut akan 

memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, elemen-elemen yang memiliki 

karakteristik serupa biasanya dikelompokkan ke dalam suatu cluster. 
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Gambar 2.2 Perbandingan Hierarki Linier dan Jaringan Feedback 
(Sumber: Diana, 2011) 

Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat bergantung atau terikat pada 

kriteria seperti pada hierarki tetapi dapat juga bergantung atau terikat pada sesama 

alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri dapat tergantung pada 

alternatif-alternatif dan pada sesama kriteria. Oleh karena itu, hasil dari ANP 

diperkirakan akan lebih stabil. Dari jaringan feedback pada gambar 2.2 dapat 

dilihat bahwa simpul atau elemen utama dan simpul-simpul yang akan 

dibandingkan dapat berada pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai contoh, ada 

hubungan langsung dari simpul utama C4 ke cluster lain (C2 dan C3), yang 

merupakan outer dependence. Sementara itu, ada simpul utama dan simpul-

simpul yang akan dibandingkan berada pada cluster yang sama, sehingga cluster 

ini terhubung dengan dirinya sendiri dan membentuk hubungan loop. Hal ini 

disebut inner dependence. Elemen dalam suatu komponen atau cluster dapat 

mempengaruhi elemen lain dalam komponen atau cluster yang sama (inner 

dependence), dan dapat pula mempengaruhi elemen pada cluster yang lain (outer 

dependence) dengan memperhatikan setiap kriteria. Akhirnya, hasil dari pengaruh 

ini dibobot dengan tingkat kepentingan dari kriteria, dan ditambahkan untuk 

memperoleh pengaruh keseluruhan dari masing-masing elemen (Diana, 2011). 

Manfaat ANP adalah pemberi kepastian konsistensi perbandingan 

berpasangan, mengurangi subjektivitas pengambilan keputusan dan menyediakan 
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struktur permasalahan yang jelas. Karena pertimbangan adanya hubungan antara 

elemen dalam permasalahan pengambilan keputusan, metode ANP membuat 

pengertian yang lebih baik dari permasalah yang kompleks antara elemen dari 

pengambilan keputusan, dimana pada saat yang sama meningkatkan reliabilitas 

pengambilan keputusan (Saaty, 2008). 

 

2.12.1 Prinsip Dasar ANP 

Terdapat 3 prinsip-prinsip dasar ANP yaitu dekomposisi, penilaian 

komparasi (comparative judgements), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari 

prioritas (Rusydiana, 2013): 

1. Prinsip dekomposisi, yaitu diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang 

kompleks menjadi kerangka hierarki atau kerangka ANP yang terdiri dari 

jaringan-jaringan cluster. 

2. Prinsip penilaian komparasi diterapkan untuk membangun pembandingan 

pasangan (pairwise comparison) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam 

cluster dilihat dari cluster induknya. Pembandingan pasangan ini digunakan 

untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen di dalam suatu cluster 

dilihat dari cluster induknya. 

3. Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis diterapkan untuk mengalikan 

prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas global dari 

elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan 

menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level 

terendah (biasanya merupakan alternatif).  

 

2.12.2 Fungsi Utama ANP 

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya, fungsi utama ANP ada tiga yaitu 

menstruktur kompleksitas, pengukuran, dan sintesis (Rusydiana, 2013):  

1. Menstruktur Kompleksitas  

ANP berfungsi untuk mengangani permasalahan yang kompleks. Dari masa 

ke masa manusia mencoba untuk memecahkan kompleksitas hingga pada 

akhirnya ditemukan cara sederhana untuk menanganinya. Yaitu dengan cara 

menstruktur kompleksitas secara hierarkis ke dalam cluster-cluster yang 
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homogen dari faktor-faktor. Begitu sederhananya sehingga siapapun dapat 

dengan mudah mengerti.  

2. Pengukuran ke dalam Skala Rasio 

Metodologi pengambilan keputusan yang terdahulu pada umumnya 

menggunakan pengukuran level rendah (pengukuran ordinal atau interval), 

sedangkan metodologi ANP menggunakan pengukuran skala rasio yang 

diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk 

hierarki. Kelebihan pendekatan ANP salah satunya adalah dengan adanya 

pengukuran prioritas berdasarkan rasio dan proporsi untuk menangkap 

hubungan dan pengaruh sehingga menghasilkan prediksi yang akurat dan 

keputusan yang tepat. Level pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah 

nominal, ordinal, interval, dan rasio. Setiap level pengukuran memiliki semua 

arti yang dimiliki level yang lebih rendah dengan tambahan arti yang baru.  

3. Sintesis  

Sintesis merupakan proses menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan. 

Karena kompleksitas, dalam situasi keputusan penting, perkiraan, atau alokasi 

sumber daya, sering melibatkan terlalu banyak dimensi bagi manusia untuk 

dapat melakukan sintesis, sehingga kita memerlukan suatu cara untuk 

melakukan sintesis. Meskipun ANP memfasilitasi analisis, fungsi yang lebih 

penting lagi dalam ANP adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam 

melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki 

atau jaringan. Ketika kita hendak membuat keputusan dengan dibatasi 

batasan-batasan informasi, proses sintesis merupakan cara yang tepat untuk 

menghasilkan keputusan. 

 

2.12.3 Kelebihan ANP 

Kelebihan ANP sebagai salah satu teknik pengambilan keputusan yaitu 

(Darmawan, 2011): 

1. ANP merupakan teknik yang komprohensif dengan memperhitungkan segala 

kriteria yang memungkinkan, baik yang bersifat tangible maupun intangible 

yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. 
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2. AHP memodelkan pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa hubungan 

antar level keputusan bersifat uni-directional hierarchical, sementara ANP 

dapat memodelkan suatu hubungan yang lebih kompleks antar level 

keputusan dan kriteria dan tidak diharuskan memiliki struktur hierarki yang 

sempurna. 

3. ANP memperkenankan adanya pertimbangan hubungan saling bergantung 

antar level kriteria sehingga lebih unggul dibandingkan AHP yang tidak 

memperkenankan adanya hubungan saling bergantung antar kriteria dan sub-

kriteria. 

4. ANP sangat berguna dalam mempertimbangkan kriterian kualitatif maupun 

kuantitatif, dan juga hubungan antar kriteria yang bersifat non-linier. 

5. ANP bersifat unik karena metode ini menghasilkan nilai yang merupakan 

indikator peningkatan relatif dari alternatif-alternatif yang ada bagi pembuat 

keputusan. 

Adapun kekurangan dari ANP adalah sebagai berikut (Darmawan, 2011): 

1. Pengidentifikasian kriteria-kriteria relevan dalam suatu masalah, penentuan 

tingkat kepentingan relatif masing-masing dalam proses pengambilan 

keputusan, dan pengambilan data untuk metode ANP memerlukan waktu 

yang cukup intensif. 

2. ANP membutuhkan perhitungan dan pembentukan matriks pairwise 

comparison yang lebih banyak dibanding metode AHP. 

 

2.12.4 Langkah-langkah Pengerjaan ANP 

Langkah-langkah dalam pengerjaan ANP diantaranya adalah (Rusydiana, 

2013): 

1. Mengembangkan Struktur Model Keputusan 

Pada langkah ini, masalah harus disusun dan model konseptual harus dibuat. 

Awalnya, komponen-komponen penting harus diidentifikasi. Elemen paling 

atas (cluster) didekomposisi menjadi sub-komponen dan atribut (node). ANP 

memungkinkan dependensi baik di dalam sebuah cluster (ketergantungan 

dalam) dan antar cluster (ketergantungan luar). Masing-masing variabel pada 
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setiap tingkat harus didefinisikan bersama dengan hubungannya dengan 

unsur-unsur lain dalam sistem. Masalah dideskripsikan dengan jelas dan 

distrukturkan dalam sistem jaringan. Pada langkah ini, ditentukan elemen, 

cluster, alternatif, dan hubungan yang terjadi antar elemen (inner dependence 

dan outer dependence). 

 
Gambar 2.3 Contoh Model ANP 

(Sumber: Puspitasari, 2016) 

2. Matriks Perbandingan Berpasangan dari Variabel yang Saling Terkait 

Pada ANP, perbandingan elemen berpasangan dalam setiap tingkat dilakukan 

terhadap kepentingan relatif untuk kriteria kontrol mereka. Matriks korelasi 

disusun berdasarkan skala rasio 1-9. Ketika penilaian dilakukan untuk 

sepasang, nilai timbal balik secara otomatis ditetapkan ke perbandingan 

terbalik dalam matriks. Setelah perbandingan berpasangan selesai, vektor 

yang sesuai dengan nilai eigen maksimum dari matriks yang dibangun 

dihitung dan vektor prioritas diperoleh. Nilai prioritas ditemukan dengan 

menormalkan vektor ini. Dalam proses penilaian, masalah dapat terjadi dalam 

konsistensi dari perbandingan berpasangan. Rasio konsistensi memberikan 

penilaian numerik dari seberapa besar evaluasi ini mungkin tidak konsisten. 

Jika rasio yang dihitung kurang dari 0.10, konsistensi dianggap memuaskan. 
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Tabel 2.5 Skala 1-9 ANP 

Skala Defenisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya. Dua aktifitas berpengaruh sama terhadap tujuan. 

3 Sedikit lebih penting. 
Satu aktivitas dinilai sedikit lebih berpengaruh 

dibandingkan aktifitas lainnya. 

5 Lebih penting. 
Satu aktivitas dinilai lebih berpengaruh dibandingkan 

aktifitas lainnya. 

7 Sangat lebih penting. 
Satu aktivitas dinilai sangat lebih berpengaruh 

dibandingkan aktifitas lainnya. 

9 Mutlak lebih penting. 
Satu aktivitas dinilai mutlak lebih berpengaruh 

dibandingkan aktifitas lainnya. 

2,4,6,8 Nilai tengah. Nilai yang berada diantara skala-skala di atas. 

Sumber: Saaty, 2008 

Penilaian yang mewakili dominasi termasuk dalam skala absolut angka yang 

tidak seperti interval dan skala rasio yang dapat ditransformasikan ke skala 

interval atau rasio lainnya masing-masing dan hasil angka yang berbeda 

berarti sama, skala absolut adalah invarian di bawah identitas transformasi 

yang jumlahnya tidak bisa diubah ke angka lain dan berarti hal yang sama. 

Dari jumlah tersebut, prioritas dapat diturunkan yang juga termasuk dalam 

skala absolut relatif angka yang jumlah totalnya sama dengan satu (Saaty, 

2008). 

3. Perhitungan Supermatriks 

Setelah perbandingan berpasangan selesai, supermatriks dihitung dalam 3 

langkah:  

a. Unweighted Supermatrix (supermatriks tanpa pembobotan), dibuat secara 

langsung dari semua prioritas lokal yang berasal dari perbandingan 

berpasangan antar elemen yang mempengaruhi satu sama lain. 

b. Weighted Supermatrix (supermatriks berbobot), dihitung dengan 

mengalikan nilai dari supermatriks-tanpa-pembobotan dengan bobot 

cluster yang terkait. 

c. Komposisi dari Limiting Supermatrix (Supermatriks terbatas), dibuat 

dengan memangkatkan supermatriks-berbobot sampai stabil.  
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Stabilisasi dicapai ketika semua kolom dalam supermatriks yang sesuai untuk 

setiap node memiliki nilai yang sama. Langkah-langkah ini dilakukan dalam 

software super decisions, yang merupakan paket perangkat lunak yang 

dikembangkan untuk aplikasi ANP. Setiap subnetwork, prosedur yang sama 

diterapkan dan alternatif diberi peringkat. 

4. Pemilihan Alternatif Terbaik 

Setelah semua langkah selesai dilakukan, bobot dari alternatif dapat dilihat 

pada kolom alternatif di supermatriks yang dinormalisasi. Disisi lain, jika 

supermatriks hanya mengandung cluster yang berkaitan, perhitungan 

tambahan harus dilakukan untuk mendapatkan prioritas keseluruhan dari 

alternatif. Alternatif dengan prioritas tertinggi adalah alternatif yang 

disarankan untuk dipilih oleh perusahaan. 

 

2.13 Super Decision 

Super Decision mengimplementasikan ANP yang dikembangkan oleh Dr 

Thomas Saaty. Program ini ditulis oleh Tim ANP, bekerja untuk Yayasan 

Keputusan Creative. Berikut adalah gambaran menjalankan perangkat lunak 

dengan model burger cukup terkenal. Pengambilan keputusan dengan 

ketergantungan dan umpan balik. Super Decision memperluas AHP yang 

menggunakan dasar yang sama proses prioritas berdasarkan prioritas yang berasal 

melalui penilaian pada unsur pasang atau dari pengukuran langsung. Dalam AHP 

unsur-unsur tersebut diatur dalam struktur keputusan hierarki sementara ANP 

menggunakan satu atau lebih jaringan datar cluster yang mengandung unsur-

unsur. ANP tidak membatasi pemahaman dan pengalaman manusia untuk 

pengambilan keputusan menjadi model yang sangat teknis yang tidak wajar dan 

dibuat-buat (Diana, 2011). 


