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ABSTRAK – Penggunaan energi listrik pada Gedung Administrasi perguruan tinggi STT Duta Bangsa
berdasarkan hasil perhitungan rata-rata IKE ( Intensitas Konsumsi Energi ) sebesar 14,03
kWh/m2/bulan sehingga perguruan tinggi masuk dalam katagori cukup efisien sehingga perlu adanya
perbaikan dalam penggunaanya. Untuk melakukan perbaikan dalam penggunaan energi listrik
perguruan tinggi perlu membuat strategi agar penggunaan energi listrik lebih efisien.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menyelsaikan masalah
yaitu dengan menelaah kondisi internal dan eksternal perguruan tinggi terkait Kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman menggunakan metode SWOT dan AHP. Analisa SWOT dilakukan untuk
menentukan faktor internal dan eksternal yang dimiliki perguruan tinggi dan menentukan strategi yang
akan diambil. Sedangkan Analisa AHP digunakan untuk menentukan pembobotan dalam analisa
SWOT dan menghitung konsistensi datanya.
Berdasarkan hasil analisa SWOT dan AHP pada perguruan tinggi maka di peroleh nilai IFAS
1,85 dengan total skor kekuatan sebesar 2.98 dan kelemahan 1.13, sedangkan nilai EFAS 1,38 dengan
total skor peluang sebesar 2.73 dan ancaman sebesar 1.36. Maka dapat diketahui perguruan tinggi
berada di kuadran I yang artinya perguruan tinggi berada di posisi yang sangat baik dan mendukung
strategi agresif karena di dukung oleh kekuatan yang kuat dan peluang yg baik. Sehingga Strategi yang
paling tepat diterapkan oleh perguruan tinggi adalah strategi SO (Strength – Opportunity ).
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I. PENDAHULUAN
Seperti yang diketahui bersama Indonesia
mengalami defisit dalam hal ketengalistrikan
oleh karena itu perlu adanya partisipasi untuk
membantu pemerintah dalam upaya penghematan
dalam pemakaian energi listrik. Karena sering
terjadi dalam pemakaian energi listrik tidak di
ketahui berapa besar energi yang benar-benar
digunakan sehingga menyebabkan terjadinya
pemborosan dalam pemakaian energi listrik
untuk itu perlu adanya upaya untuk menghemat
energi listrik[1][2].
Baru-baru ini, pertumbuhan konsumsi energi
listrik telah meningkat secara signifikan dan
karenanya, sangat membutuhkan peningkatan
pasokan energi dalam beberapa dekade
mendatang karena meningkatnya populasi dan
perkembangan ekonomi[3]. Ini mengarah pada
kekurangan pasokan-permintaan.[4] Keadaan ini
memaksa perguruan tinggi untuk ikut dalam
program hemat energi guna keberlangsungan
sumber daya energi. Perguruan tinggi harus
mampu menyesuikan dengan keadaan kondisi
lingkungan, agar dapat mengetahui strategi apa.

Untuk memecahkan masalah tersebut dapat
menggunakan
metode
analisis
kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman ( SWOT ).[3]
Metode SWOT sering digunakan dalam
penelitian untuk memecahkan permasalah,
namun demikian SWOT memiliki kelemahan
utama
yaitu
ketidakmampuan
untuk
memprioritaskan faktor.[3] Untuk mengatasi hal
tersebut maka digabungkanlah menggunakan
metode Analytical Hierarchy Process ( AHP )
untuk memberikan bobot prioritas pada berbagai
faktor.[5] .
Berdasarkan permasalahan tersebut untuk
mendapatkan strategi yang tepat dalam
penggunaan listrik pada gedung administrasi STT
Duta Bangsa perlu dilakukan analisa penggunaan
energi listrik menggunakan metode analisis
SWOT terhadap kekuatan (Strength), kelemahan
(Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman
(Threat) dan Analytical Hierarchy Process
(AHP) untuk membantu pembobotan pada faktor
intenal dan eksternal dalam analisa SWOT.

II. Metode Penelitian
A. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian ini di susun dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif dimana penelitian ini dilakukan
dengan dua tahapan analisa yaitu Analisa A.H.P
dan Analisa S.W.O.T. Adapun analisa A.H.P.
dalam penelitian ini digunakan untuk penentuan
bobot dalam melakukan analisa S.W.O.T.,
sedangkan analisa S.W.O.T dalam penelitian ini
digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif
dalam penentuan strategi yang paling tepat untuk
di terapkan dalam penggunaan energi listrik
pada perguruan tinggi. Dalam menyelesaikan
penelitian ini dimulai dari studi kasus pada
perguruan tinggi STT Duta Bangsa yang
menghasilkan data kualitatif yang berasal dari
persepsi narsumber dengan menggunakan
kuesioner. Selanjutnya data kualitatif diolah
menjadi data kuantitatif kemudian di analisa
menggunakan analisa SWOT dan AHP, yang
mana hasil akhir dari data kuantitatif analisa
SWOT dan AHP di dijabarkan kembali kedalam
bentuk data kualitatif.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif
yaitu metode penelitian terhadap suatu objek,
kondisi, sistem pemikiran atau suatu kejadian
tertentu pada kondisi sekarang.[16] Dengan
tujuan untuk deskripsikan atau gambarakan data
yang terkumpul secara sistematis, faktual dan
akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode
deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk
menganalisis atau mengkaji sesuatu hubungan
variable (variabel tunggal) atau pola hubungan
(korelasional) antara dua variable atau lebih.
C. Alur Penelitian
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
memperoleh strategi pemakaian energi listrik
dengan melakukan tahapan-tahapan rencana
kegiatan yang tertuang dalam kerangka berpikir
sebagai berikut:

D. Metode Pengumpulan Data

III. Hasil Dan Pembahasan
Kondisi saat ini
Penelitian
ini
menganalisa
tentang
pemakaian energi listrik pada gedung sekolah
tinggi teknologi duta bangsa berdasarkan data
penggunaan energi listrik tahun 2019. Sekolah
tinggi teknologi duta bangsa saat ini
menggunakan sistem manual dalam melakukan
monitoring penggunaan energi listrik dimana
teknisi hanya mengandalkan data dari report
tagihan bulanan lalu mencocokan dengan data
penggunaan energi listrik di kwh meter dan tidak
ada pengawasan dalam penggunaan energi listrik
hal ini mengakibatkan dalam penggunaanya
sering terjadi pemborosan ditambah lagi belum
adanya pedoman yang mengatur secara khusus
dalam penggunaan listrik.

Analisa SWOT
Dari pengelompokan faktor-faktor internal
dan eksternal penggunaan energi listrik pada
gedung administrasi STT Duta Bangsa
selanjutnya adalah melakukan identifikasi
swot terhadap Internal dan eksternal faktor
seperti pada tabel berikut:

Matrik IFAS - EFAS

Selanjutnya dari hasil perhitungan
Internal Factor Analysis Strategic (IFAS) pada
tabel 4.13 adalah sebesar 1,85 yang diperoleh
dari total nilai kekuatan dari hasil penjumlahan
kekuatan ( S1, S2, S3 dan S4 ) adalah 2,98 dan
nilai total kelemahan dari hasil penjumlahan
kelemahan ( W1, W2 dan W3 ) adalah 1,13. Hal
ini menunjukan bahwa perguruan tinggi
mempunyai kekuatan yang besar tetapi harus ada
upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
Sedangkan hasil perhitungan External Factor

Analysis Strategic (EFAS) pada tabel 4.14
adalah sebesar 1,38 yang diperoleh dari total
nilai peluang dari hasil penjumlahan peluang (
O1, O2, O3 ) adalaha 2,73 dan nilai total
ancaman dari hasil penjumlahan ancaman ( T1,
T2 dan T3 ) adalaha 1,36. Hal ini menunjukan
bahwa perguruan tinggi harus memanfaatkan
peluang –peluang yang dimiliki dalam upaya
penghematan energy namun harus tetap
memperhatikan ancaman yang ada.

Maka dari hasil perhitungan data
Internal Factor Analysis Strategic (IFAS) dan
External Factor Analysis Strategic (EFAS)
diatas dapat di peroleh nilai ( 1,85 ; 1,38 ) yang
selanjutnya dapat digambarkan pada grafik
berikut:

Opportunity (SO), yang artinya perguruan
tinggi dapat menggunakan kekuatan internal
perguruan tinggi untuk memanfaatkan
peluang eksternal yang ada. Ini merupakan
strategi agresif positif karena perguruan
tinggi berada di posisi yang sangat baik
karena di dukung oleh strategi yang kuat dan
peluang yang baik sehingga sangat
dimungkinkan untuk terus melakukan
ekspansi, melakukan perubahan dan meraih
kemajuan
secara
maksimal
dalam
penggunaan energi listrik pada gedung
administrasi STT Duta Bangsa.
Perumusan Grand strategi

Berdasarkan gambar 4.2 diagram
SWOT diatas dapat disimpulkan alternative
strategi yang tepat yang dapat dipilih
perguruan tinggi adalah strategi Strength-

Berdasarkan pengolahan data dan pembobotan
SWOT matrik IFAS dan EFAS dapat diketahui
prioritas strategi dan keterkaitan SWOT dengan
melakukan kombinasi faktor internal dan
eksternalnya. Pengkombinasian hal tersebut
yaitu dengan merumuskan strategi-strategi
dengan menyusun faktor internal berupa
kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal
berupa peluang dan ancaman ke dalam Matriks
SWOT seperti pada tabel berikut:

Hasil Analisis SWOT
Berdasarkan hasil analisa SWOT terhadap
strategi penggunaan energi listrik pada gedung
administrasi STT Duta Bangsa maka dapat di
peroleh perencaanan strategi yang paling baik
untuk di terapkan dengan melihat urutan
prioritas pada tabel 4.17 diatas dan diagram
SWOT pada gambar 4.1 adalah strategi SO
(Strength – Opportunity) yaitu dengan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1) Perguruan tinggi memaksimalkan SDM
yang memadai dan sesuai bidang, untuk
membuat dan menerapkan SOP tentang
penggunaan dan perawatan peralatan
listrik sesuai standar Nasional yang
mengatur
tentang
pengelolaan
pemakaian energi listrik
2) Perguruan
tinggi
melakukan
Pengembangan
produk
dengan
memberdayakan SDM yang dimiliki
dengan mengimplementasikan teknologi
smart gird berbasis IoT yang dapat
memberikan
kemudahan
dalam
memonitoring penggunaan energi listrik
secara real time sehingga penggunaan
energy listrik lebih efisien.
3) Perguruan tinggi memanfaatkan fasilitas
server yang dimiliki perguruan tinggi
dalam mengimplemntasikan teknologi
smart gird berbasis IoT.

IV. Penutup
A. Kesimpulan
1) Perguruan tinggi berada di kuadran 1 dengan
nilai IFAS 1,85 yang diperoleh dari total
skor kekuatan sebesar 2.98 dan kelemahan
1.13 dan nilai EFAS 1,38 yang diperoleh
total skor peluang sebesar 2.73 dan ancaman
sebesar 1.36 dan ini berarti perguruan tinggi
berada di posisi yang sangat baik dan
mendukung strategi agresif karena di
dukung oleh kekuatan yang kuat dan
peluang yg baik.
2) Strategi yang dapat dilakukan oleh
perguruan tinggi adalah dengan menerapkan
strategi SO (Strength – Opportunity) dengan
nilai 5,71 yang diperoleh dari total skor
kekuatan sebesar 2.98 dan total skor peluang
sebesar 2.73 dimana perguruan tinggi harus
melakukan hal-hal berikut :
a. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dan
memiliki keahlian sesuai bidang, untuk
membuat dan menerapkan SOP tentang
penggunaan dan perawatan peralatan

listrik sesuai standar Nasional yang
mengatur
tentang
pengelolaan
pemakaian energi listrik
b. Melakukan
Pengembangan produk
dengan memberdayakan SDM yang
dimiliki dengan mengimplementasikan
teknologi smart gird berbasis IoT yang
dapat memberikan kemudahan dalam
memonitoring penggunaan energi listrik
secara real time sehingga penggunaan
energy listrik lebih efisien.
c. Memanfaatkan fasilitas server yang
dimiliki perguruan tinggi dalam
mengimplemntasikan teknologi smart
gird berbasis IoT.
B. Saran
Untuk penelitian selanjutnya mungkin
dapat di prediksi berapa nilai efisiensi yang
diperoleh untuk menghemat energi setelah
menerapkan
strategi
SO
ini
dengan
membandingkan penggunaan energi listrik
dengan menggunakan metode pendekatan tahun
sebelumnya.
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