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ABSTRACT
In line with the issues of performance and economy, at this time a lot of companies that
complement the implementation of information systems and information technology facilities with Internet
to support various activities of the company to more effectively and efficiently. Problems that occur
on various issues related to information systems and information technology as early as possible can be
detected and prevented, and made the repairs quickly. For that management strategies need to set the
right associated with the use of data comunication services in order to anticipate the increased
demand will be high capacity and network performance.
This paper was conducted to determine the best strategy for implementation of bandwidth
management, and the strategic steps that should be made based on a number of criteria have been defined
previously. Technical analysis used in this research is Analytical Hierarchy Process (AHP), with an
application Expert Choice 2000. The results of this study indicate that the top priority or the highest of
three alternative strategic decision support in determining the bandwidth management strategies at the
internet is to add IT staff skills through training with a weight value equal to 0.578 or 57.8% of the total
specified alternative. Then the next alternative priority is the appropriate tools (weight value 34.6%), and
ranked the lowest priority is to increase awareness of users (7.6% weighted value).
Keywords:Iinternet, IS/IT Strategy, Bandwidth Management, Analytical Hierrachy Process.

1. PENDAHULUAN
Pengambilan keputusan terutama untuk
level pimpinan manajemen di dalam sebuah
perusahaan saat ini merupakan sesuatu hal yang
sangat penting dan menentukan keberhasilan
suatu perusahaan. Kebijakan yang diambil sering
kali berdasarkan beberapa pertimbangan dan
penilaian dari berbagai pihak, sehingga keputusan
akan kebijakan yang diambil tersebut akan
menjadi lebih baik dan tepat. Begitu juga dengan
kebijakan untuk menentukan strategi manajemen
bandwidth yang tepat
dalam memenuhi
kebutuhan akan bandwidth internet di perusahaan
atau organisasi yang cenderung terus meningkat.
Namun peningkatan permintaan atau kebutuhan
akan bandwidth yang tinggi tersebut berbanding
terbalik dengan kemampuan dan keinginan untuk
menyediakannya. Munculnya teknik transfer data
peer to peer yang dapat membuat lalu lintas
paket data begitu sibuknya sehingga kondisi
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jaringan internet menjadi menurun performanya
dikarenakan layanan seperti ini. Menambah
kapasitas bandwidth yang lebih besar dari yang
ada saat ini ternyata terbatas dengan masalah
keuangan, teknologi dan SDM. Tidak adanya
proses dan mekanisme analisa jaringan dan
troubleshooting bilamana terjadi penurunan
performa jaringan internet juga menambah
persoalan yang cukup berarti.
Kondisi inilah yang telah mendorong
perusahaan seperti kampus Bina Sarana
Informatika untuk
menerapkan manajemen
bandwidth. Namun dalam penerapan manajemen
bandwidth ini diharapkan kinerja TI yang
menggerakkan proses bisnis tidak terganggu,
bahkan sebisa
mungkin dapat meningkatkan
revenue perusahaan dikarenakan biaya yang
dikeluarkan untuk investasi TI relatif lebih murah.
Penelitian ini merupakan salah satu solusi guna
meningkatkan ketersediaan akses layanan
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jaringan komunikasi data dengan bandwidth yang
terbatas. Untuk mewujudkan solusi ini maka
dirumuskanlah permasalahan yang berkaitan
dengan
strategi
manajemen
bandwidth
diantaranya:
1. Alternatif strategi apa saja yang dilakukan
untuk merumuskan strategi penerapan
bandwidth management.
2. Kriteria dan faktor apa saja yang
diperlukan untuk menentukan alternatif
strategi penerapan bandwidth management.
3. Apa yang menjadi prioritas utama dari
alternatif strategi yang
diambil pada
penerapan bandwidth management.
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan
rekomendasi pengambil keputusan yang telah
dibobotkan berdasarkan tingkat kepentingan
(urgency) perusahaan sebelum dan pada saat
melakukan penerapan manajemen bandwidth.
Melalui penelitian ini diharapkan kualitas layanan
jaringan dan akses internet sebagai pendukung
dan penggerak proses binis dapat ditingkatkan
untuk
memperoleh keunggulan kompetitif
perusahaan.
Dan melalui tulisan ini juga
diperoleh gambaran bahwa tidak selalu kebutuhan
akan bandwidth yang besar ditanggulangi dengan
menambah kapasitas bandwidth yang ada. Yang
penting bagaimana mengoptimalkan infrastruktur
yang tersedia yang dilengkapi dengan analisa
dan
langkah-langkah
strategis
TI untuk
sustainability perusahaan.
Sedangkan hipotesis
direksional pada
penelitian ini sebagai berikut:
H1 = Diduga policy, monitoring, dan technical
implementation beserta faktor- faktornya
adalah kriteria-kritera dan faktor-faktor
yang signifikan dalam proses penentuan
strategi manajemen bandwidth
H2 = Diduga meningkatkan kesadaran user,
menambah keahlian staff TI melalui
training, dan menggunakan tools atau
software yang
tepat
guna adalah
alternatif-alternatif
strategi
dalam
penentuan strategi manajemen bandwidth
H3 = Diduga alternatif strategi Meningkatkan
keahlian staff IT melalui training
merupakan prioritas alternatif yang utama
pada proses
penentuan strategi
manajemen bandwidth terbaik.
Pemilihan strategi manajemen bandwidth
yang tepat merupakan keputusan yang harus
diambil oleh pihak manajemn perusahaan. Untuk
itu perlu dilakukan suatu penilaian akan prioritas
pemilihan strategi manajemen bandwidth tersebut.
Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan
salah satu metoda dalam pengambilan keputusan

berdasarkan beberapa kriteria-kriteria. Dengan
adanya penilaian pemilihan strategi manajemen
bandwidth, diharapkan keputusan yang diambil
oleh pihak manajemen perusahaan sudah tepat.

2. KERANGKA PEMIKIRAN
2.1
Metode
Pengambilan
Keputusan
Dengan Analytical Hierarchy Process (AHP)
Proses
Hierarki
Analitik
(AHP)
dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari
Wharton School of Business pada tahun 1970-an
untuk
mengorganisasikan informasi dan
judgement dalam memilih alternatif yang paling
disukai (Saaty, 1983) dalam Marimin (2005, p.76).
Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang
akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir
yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat
diekspresikan untuk mengambil keputusan yang
efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang
kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat
proses pengambilan keputusannya.
Prinsip
kerja
AHP
adalah
menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang
tidak terstruktur, stratejik, dan
dinamik
menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam
suatu hirarki. Kemudian tingkat kepentingan
setiap variabel diberi nilai numerik secara
subjektif tentang arti penting variabel tersebut
secara relatif dibandingkan dengan variabel lain.
Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian
dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel
yang memiliki prioritas tertinggi dan peranan
untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut.
Secara grafis, persoalan keputusan AHP
dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat,
yang dimulai dengan goal/sasaran, lalu kriteria
level pertama, sub kriteria, dan
akhirnya
alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk
memberikan nilai bobot relatif dari suatu
kriteria majemuk (atau alternatif majemuk
terhadap suatu kriteria) secara intuitif, yaitu
dengan melakukan perbandingan berpasangan
(pairwise comparisons), kemudian menentukan
cara
yang
konsisten untuk mengubah
perbandingan berpasangan/pairwise, menjadi
suatu himpunan bilangan yang merepresentasikan
prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif.
Kriteria dan alternatif dinilai melalui
perbandingan berpasangan. Menurut
Saaty
(1983), untuk berbagai persoalan, skala 1
sampai 9
adalah skala terbaik dalam
mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi
pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty
dapat
dilihat
pada
tabel
berikut
:
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Tabel 2.1 Skala Perbandingan Saaty
Keterangan
Kriteria/Alternatif A sama penting dengan
kriteria/alternatif B
A sedikit lebih penting dari B

5

A jelas lebih penting dari B

7

A sangat jelas lebih penting dari B

Nilai
1

9

A mutlak lebih penting dari B
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang
2,4,6,8
Berdekatan
Sumber: Marimin (2005)
Penentuan Struktur Hirarki
Adapun kriteria dalam pemilihan strategi
manajemen bandwidth ini terdiri dari 3 level
yaitu fokus, kriteria dan alternatif. Untuk kriteria
meliputi policy, monitoring
dan
technical
implementation. Langkah-langkah dalam metoda
Analytic Hierarchy Process adalah sebagai
berikut :
1. Tahap I (tahap awal)
x Pengumpulan kuesioner
x Pemindahan tingkat kepentingan verbal
ke dalam tingkat kepentingan numeric
untuk dimasukan kedalam matriks
perbandingan
berpasangan
dengan
menggunakan skala 1 sampai dengan 9.
2. Tahap II (geometric mean)
Merata-ratakan
hasil
perbandingan
berpasangan dengan rata-rata geometric
karena penilaian melibatkan banyak orang
(group decision)
3. Tahap III (pengolahan data)
x Perhitungan eigenvalue maksimum
x Perhitungan konsistensi tiap matriks
perbandingan.
x Perhitungan eigen vector
x Sintesis
x Perhitungan bobot untuk setiap kriteria
dan subkriteria pada hirarki.
Rasio konsistensi matriks harus kurang dari
10 persen. Bila lebih dari 10 persen berarti
pengambil keputusan tidak konsisten dalam
memberikan penilaian dalam perbandingan
berpasangan.
Untuk itu perlu dilakukan lagi penilaian ulang
dengan melakukan perbandingan berpasangan
lagi.
Penilaian Dalam Kelompok
Analytic Hierarchy Process (AHP) juga
dapat digunakan dalam suatu kelompok. Sumbang
saran dan saling berbagi ide dan wawasan sering
menghasilkan pengertian dan pemahaman yang
lebih baik tentang masalah, ketimbang pada
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seorang pengambil keputusan tunggal. Tetapi
idealnya kelompok itu kecil dan para pesertanya
memiliki informasi yang baik, bermotivasi tinggi,
dan sepakat mengenai pertanyaan dasar yang
sedang digarap.
Dengan menggunakan model ini dalam
suatu pertemuan kelompok, anggota kelompok
menstruktur persoalannya, memberi penilaian
(pertimbangan), memperdebatkan penilaian itu
dan memberi argumentasi untuk nilai-nilai
tertentu sampai tercapai konsesus atau kompromi.
Perdebatan boleh ditiadakan dan pendapat
perseorangan diambil melalui kuesioner yang
disebarkan kepada tiap-tiap anggota sebagai
responden. Nilai akhirnya diperoleh dari rata-rata
geometrik penilaian (geometric mean). Untuk
menghitung rata-rata geometrik, nilai harus
dikalikan, dan dari hasil ini ditarik akar pangkat
bilangan yang sama dengan jumlah orang yang
memberi penilaian itu.

XG

= n i=n1. X i

di mana:
XG = rata-rata geometrik
n = jumlah responden
Xi = penilaian oleh responden ke-i
Hasil penilaian gabungan ini yang kemudian
diolah dengan prosedur AHP.

Proses Sintesis
Setelah matriks banding berpasangan di isi
dengan nilai-nilai numerik, selanjutnya dilakukan
suatu pembobotan dan penjumlahan untuk
menghasilkan satu bilangan tunggal yang
menunjukkan prioritas setiap kriteria.
Sintesis dilakukan dengan membobotkan
vektor-vektor prioritas dengan bobot kriteriakriteria dan menjumlahkan semua entri prioritas
terbobot yang bersangkutan dengan entri prioritas
dari tingkat bawah berikutnya.
Proses sintesis dilakukan berdasarkan
matriks banding berpasangan yang merupakan
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perbandingan kriteria i terhadap kriteria j. matriks
ini terdiri dari bobot-bobot penilaian. Bila matriks
ini disebut sebagai A dan matriks berukuran n
maka tahaptahap proses sintesis adalah sebagai
berikut :
1. Jika pengambilan keputusan dilakukan dalam
kelompok, cari dahulu rata-rata geometrik dari
setiap aij untuk semua penilaian numerik
ketika kriteria i dibandingkan terhadap kriteria
j. Skala yang digunakan adalah skala 1 sampai
9 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.
2. Bobot setiap kolom j dijumlahkan menjadi
total kolom. Total dari setiap kolom itu
dilambangkan dengan Sij

3. Bagi setiap kriteria dalam matriks dengan
jumlah total kolomnya. Hasil dari pembagian
ini dilambangkan dengan Vij

Tahap ini disebut normalisasi dan matriks
hasilnya disebut matriks perbandingan
berpasangan yang dinormalisasi (normalized
pairwise comparison matrix).

4. Hitung prioritas relatif dari setiap kriteria
dengan merata-ratakan bobot yang sudah
dinormalisasi dari setiap baris ke-i. Prioritas
relatif kriteria i dilambangkan dengan Pi

Sehingga
AHP adalah prosedur yang
berbasis
matematis yang sangat sesuai dan tepat untuk
kondisi evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atributatribut tersebut secara matematik dikuantitatif
dalam satu set perbandingan berpasangan. Untuk
itu dibutuhkan suatu perangkat lunak yang dapat
digunakan untuk
perhitungan pemecahan
persoalan dengan AHP sebagai alat bantu atau
tools
dalam pemrosesan hirarki
analitik.
Perangkat lunak tersebut adalah Expert Choice
2000.
2.3 Kerangka Konsep Pemikiran
Penetapan stategi manajemen bandwidth
yang terbaik yang
mendukung dan
menggerakkan strategi SI/IT secara optimal
adalah landasan pemikiran yang diambil peneliti.

Gambar 2.3 Tahapan kerangka konsep penelitian
Kerangka pemikiran di atas menggambarkan
penentuan strategi
manajemen bandwidth.
Bagian penting dari penelitian ini adalah
proses penentuan kriteria, sub kriteria atau faktor
dan langkah strategis. Agar tidak terjadi

inkonsistensi pada pembuatan
model, maka
dilakukan Focus
Group Discussion (FGD)
dengan responden untuk menentukan tahapan
pembuatan model yang valid dengan elemenelemen yang signifikan berpengaruh pada model.
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Hasil yang diperoleh dari FGD ini adalah
kriteria-kriteria
signifikan,
faktor-faktor
signifikan, dan alternatif-alternatif signifikan
yang membentuk strategi manajemen bandwidth.
Pengolahan data responden ahli dalam FGD ini,
diolah dengan menggunakan metode statistik
cochran Q test. Metode ini menggunakan
pendekatan iterasi di mana atribut-atribut yang
tidak layak melalui proses analisis dieliminasi
sehingga
atribut-atribut
yang
tertinggal
benar-benar atribut-atribut yang penting untuk
diteliti.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data
dimulai
dengan mencari data
primer, dengan
melakukan survei sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi yang ada. Pada saat yang bersamaan
peneliti juga mencari data
sekunder guna
memperkaya pengetahuan dan
literatur.
Setelah data yang diperoleh memadai,
maka peneliti melakukan analisa kebutuan dan
membuat model dalam bentuk kuesinoner.
Selanjutnya kuesioner ini diberikan kepada 7
orang
responden yang
terdiri dari Top
Management dan Staff TI di kampus BSI dengan
kreteria responden sebagai berikut:
1. Mengerti dan memahami secara teoritis
maupun teknis tentang teknologi manajemen
bandwidth dan jaringan komputer.
2. Memiliki
pengalaman
dalam
implementasikan manajemen bandwith.
Tahap akhir dari penelitian ini adalah

melakukan pengolahan data yang ada dengan
pendekatan proses hirarki analitis (AHP) untuk
merumuskan masalah dan
mendapatkan
peringkat alternatif-alternatif yang
akan
dilakukan selama proses manajemen bandwidth.
3.2 Instrumentasi
Pengumpulan data dilakukan menggunakan
kuesioner melalui dua tahap. Pada tahap awal
dilakukan kuesioner dengan pendekatan Focus
Discussion Group (FGD), untuk menentukan
elemen-elemen yang signifikan pada masingmasing level dimulai dari level I untuk penentuan
kriteria, level II untuk penentuan sub kriteria, dan
level III untuk penentuan alternatif pilihan.
Pengolahan data kuesioner ini dengan
menggunakan uji cochrant Q, sehingga elemenelemen menjasi signifikan berdasarkan data
responden. Pada tahap selanjutnya dibuat
kuesioner untuk perbandingan berpasangan di
antara elemen pada masing-masing level.
Kuesioner yang telah dirancang selanjutnya
digunakan pada tahap wawancara dengan
responden yang terkait. Data kuesioner diolah
dengan pendekatan proses hierarki analitis (AHP),
dengan menggunakan manipulasi matrik. Sebagai
analisa pembanding digunakan aplikasi Expert
Choice 2000.
Dalam rangka menentukan prioritas langkah
pilihan strategis pada Penentuan Strategi
Manajemen Bandwidth Internet maka disusunlah
kriteria, faktor dan alternatif strategi yang didapat
dari hasil penelitian pendahuluan dapat dilihat
pada
tabel
3.1.

Tabel 3.1 Kriteria dan Faktor
penentuan manajemen bandwidth
dengan pendekatan AHP
Kriteeria
Faktor
a) Kebijakan
(Policy)

Waktu Akses
User yang berhak
Service (aplikasi) yang diijinkan
Tujuan Akses

b) Pemantauan
(Monitoring)

Traffic Analysis (Analisis traffic)
Device Analysis (Analisis
perangkat keras)

c) Implementasi
Teknis

Firewall
Caching
Traffic Shaper
Quota System
Data Compression

(Technical
Implementation)

Sebagai langkah strategis proses manajemen
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bandwidth, beberapa langkah alterfnatif strategi
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yang akan ditempuh, antara lain:
1. Meningkatkan Kesadaran Pengguna (Users)
2. Menambah keahlian staf TI melalui Training
3. Menggunakan Tool atau Software yang

tepat guna
Berikut ini ditampilkan grafik hirarki
dan keputusan analisis strategi dengan AHP:

Gambar 3.1 Diagram hirarki dan keputusan dengan pendekatan AHP

4. PEMBAHASAN
PENELITIAN

DAN

HASIL

Pada bab ini dibahas proses pengolahan,
analisa dan interpretasi data yang didahului
dengan menentukan elemen-elemen yang
signifikan pada masing-masing level, yaitu pada
level I berisi kriteria dari penentuan strategi
manajemen bandwidth internet, pada level II
ditentukan sub-sub kriteria yang terkait pada
kriteria di level I, dan pada level III berisi
alternatif strategis manajemen bandwidth internet.
Pada masing-masing level penentuan elemen
yang paling signifikan dilakukan dengan
menggunakan metode Cochrant Q test.
Selanjutnya dilakukan kajian untuk
menjawab rumusan masalah yang diajukan
berdasarkan proses hierarki analitis. Selanjutnya
berdasarkan hasil olah data akan dibahas apakah
hipotesa yang diajukan diterima berdasarkan fakta,
sesuai atau tidak sesuai dengan disertai penjelasan
tentang makna empirik dan teoritik.
4.1

Landasan Kriteria dan sub kriteria
yang Menjadi Pertimbangan pada
Penentuan
Strategi
Manajemen
Bandwidth Internet.

Analisis pendapat gabungan para responden
ahli menunjukkan bahwa kriteria “Policy” (nilai
bobot 0,447 atau sebanding dengan 44,7% dari
total kriteria) merupakan kriteria yang paling
penting, yang mempengaruhi suatu pengambilan
keputusan dalam penentuan strategi manajemen
bandwidth internet.
Kriteria berikutnya yang mempengaruhi
penentuan strategi manajemen bandwidth internet
adalah ”Technical Implementation” (nilai bobot
0.431 atau sebanding dengan 43,1% dari total
kriteria), hasil ini memperlihatkan perbedaan
yang kecil dengan bobot kreteria policy dengan
nilai sebesar 44,7%. Hal ini menunjukan bahwa
kedua kreteria ini sama penting.
Kriteria terakhir yang merupakan kriteria
terkecil menurut pendapat responden ahli adalah
kriteria ”Monitoring” (nilai bobot 0,122 atau
sebanding dengan 12,2% dari total kriteria).
Bobot lokal untuk level sub kriteria
sub kriteria dari kriteria policy

Bobot lokal untuk level kriteria
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Turunan dari kriteria policy memiliki 4
(empat) sub kriteria, yaitu: 1) sub kriteria waktu
akses dengan nilai bobot 7,8%; 2) sub kriteria
user yang berhak dengan nilai bobot 50,7%; 3)
sub kriteria service yang diijinkan dengan nilai
bobot 20,8%; dan 4) sub kriteria tujuan akses
dengan nilai bobot 20,6% dari total sub kreteria
yang ada.

4.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria: Policy > Tujuan akses.

5.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria: Monitoring > Traffic
analysis.

6.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria: Monitoring > Device
analysis.

7.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub
kriteria:
Technical
implementation > Firewall.

8.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub
kriteria:
Technical
implementation > Caching.

9.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub
kriteria:
Technical
implementation > Traffic shaper.

10.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub
kriteria:
Technical
implementation > Quota system.

11.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub
kriteria:
Technical
implementation > Data compression.

sub kriteria dari kriteria monitoring

Kriteria monitoring memiliki 2 (dua) sub
kriteria terkait yang menjadi turunannya, antara
lain: 1) sub kriteria traffic analysis dengan nilai
bobot 75%; dan 2) sub kriteria device analysis
dengan nilai bobot 25%.
Sub kriteria dari kriteria technical
implementation.

Kriteria technical implementation memiliki
5 (lima) sub kriteria terkait yang menjadi
turunannya, yaitu: 1) Firewall dengan nilai bobot
25,8%; 2) caching dengan nilai bobot 8,5%; 3)
traffic shaper dengan nilai bobot 15,6%; 4) quota
system dengan nilai bobot 44,9%; dan 5) data
compression dengan nilai bobot 5,2% dari total
sub kreteria yang ada.
4.2

Landasan Alternatif yang Menjadi
Prioritas Penentuan Strategi Manajemen
Bandwidth Internet Ditinjau dari Elemen
Sub Kriteria dan Kriteria.
Pada penelitian ini terdapat 11 (sebelas) sub
kriteria dan kriteria yang mempengaruhi prioritas
alternatif strategis dalam skala lokal yang
diperoleh dari pengolahan data responden ahli,
yaitu:
1.
Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria : Policy > Waktu akses.

2.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria: Policy > User yang
berhak.

3.

Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan
kriteria-sub kriteria: Policy > Service yang
diijinkan.
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Berdasarkan data persepsi responden ahli untuk
11 kriteria–sub kriteria diatas, diperoleh hasil
untuk semua kreteria-subkreteria menunjukan
bahwa alternatif strategis Menambah keahlian
staff IT melalui training memiliki prioritas
utama/tertinggi sebagai strategi manajemen
bandwidth internet, yang diikuti dengan alternatif
menggunakan tool yang tepat guna, dan
meningkatkan kesadaran user dengan prioritas
terendah.
4.3

Landasan Alternatif Strategis Secara
Global yang Menjadi Prioritas dalam
Menentukan
Strategi
Manajemen
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Bandwidth Internet
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan
bobot prioritas di antara kriteria yang sebelumnya
ditetapkan
dan
elemen
yang
paling
mempengaruhi
sasaran
penentu
strategi
manajemen bandwidth melalui FGD, begitu pula
dengan bobot prioritas sub kriteria yang memiliki
keterkaitan erat dengan kriteria. Dan pada akhir
hipotesa diperoleh bobot alternatif strategis yang
dapat di jadikan acuan dalam menentukan strategi
manajemen bandwidth internet dan diduga bahwa
alternatif strategis menambah keahlian staff IT
melalui training merupakan prioritas alternatif
utama yang dipilih oleh responden ahli.
Setelah melalui proses pengisian kuesioner
oleh beberapa responden ahli, dan melalui
perhitungan geometris penggabungan data
responden diperoleh nilai bobot alternatif atau
bobot globalnya seperti yang disajikan pada
grafik berikut:

Berdasarkan hasil pengolahan data
responden ahli diperoleh bahwa prioritas utama
atau tertinggi alternatif strategis pendukung
keputusan dalam menentukan strategi manajemen
internet internet di Akademi Bina Sarana
Informatika adalah menambah keahlian staff IT
melalui training dengan nilai bobot 0,578 atau
sebanding dengan 57,8% dari total alternatif yang
ditetapkan. Hasil nilai bobot alternatif ini ternyata
sesuai dengan hipotesa yang dibuat pada
perumusan masalah di bab sebelumnya.
Kemudian
peringkat prioritas alternatif
berikutnya adalah menggunkan tool yang tepat
guna (nilai bobot 34,6%), dan peringkat prioritas
terendah adalah meningkatkan kesadaran user
(nilai bobotnya 7,6%).
Persepsi strategis ini memberikan implikasi
bahwa pemilihan menambah keahlian staff IT
melalui training sebagai strategi manajemen
bandwidth internet di Akademi BSI telah sejalan
dan sesuai dengan mayoritas jawaban para
responden ahli berdasarkan kepada kriteria, sub
kriteria dan alternatif yang di pilih oleh para
responden ahli.
4.3

Interpretasi Penelitian
Berdasarkan hasil kuesioner pendahuluan
dalam penentuan atribut kriteria dengan
menggunakan metode Judgement Skala Guttman
yang diolah dengan menggunakan metode
statistika Cochrant Q Test didapat hasil bahwa

banyaknya atribut kriteria yang diuji adalah 3
(tiga) kriteria yaitu atribut kriteria Policy (POL),
Monitoring (MON) dan Technical Impelentation
(TIM) dengan 7 (tujuh) responden ahli yang
menjawab YA pada semua atribut kriteria dan
tidak ada satu responden pun yang menjawab
TIDAK pada penentuan atribut kriteria, sehingga
didapat hasil untuk nilai Qhit sebesar 0,00 dan
Qtab sebesar 8 dengan  = 5% (0,05) dan derajat
bebas (db) = kriteria - 1, dengan demikian dapat
ditarik kesimpulan bahwa Qhit<Qtab sehingga
(H1) diterima.
Dalam penentuan atribut sub kiteria untuk
masing-masing kriteria didapat hasil bahwa dari
11 (sebelas) usulan atribut sub kriteria yaitu
Waktu Akses (WA), User yang Berhak (UB),
Service yang Diijinkan (SDI), Tujuan Akses (TA),
Traffic Analysis (TAN), Device Analysis (DA),
Firewall (FIR), Caching (CAC), Traffic Shaper
(TS), Quota System (QS) dan Data Compression
(DC), diperoleh informasi dari 7 (tujuh) orang
responden ahli diantaranya 5 (lima) responden
menjawab TIDAK untuk masing-masing 5 sub
kriteria (WA, SDI, DA, CAC, QS) dan 3 (tiga)
responden menjawab TIDAK untuk sub kriteria
Data Compression (DC).
Berdasarkan data tersebut didapat hasil untuk
nilai Qhit sebesar 3,23 dan Qtab sebesar 18
dengan  = 5% (0,05) dan derajat bebas (db) =
sub kriteria-1, dengan demikian dapat ditarik
kesimpulan bahwa Qhit<Qtab sehingga (H2)
diterima.
Berdasarkan output dari pengolahan data
menunjukkan bahwa alternatif strategi menambah
keahlian staff IT melalui training adalah alternatif
pilihan yang mendapat prioritas utama dalam
menentukan Strategi Manajemen Bandwidth
Internet dengan nilai bobot sebesar 0,578 atau
sebanding dengan 57,8 % dari total alternatif yang
ada. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan
bahwa (H3) diterima.
4.4 Implikasi Penelitian
Aspek manajerial dari penelitian ini adalah
meningkatkan keahlian staff it dan kesedian
infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
alternatif
strategi
meningkatkan keahlian staff IT dan penggunaan
tool yang tepat guna mendapat sorotan yang tajam
dari para responden. Meningkatkan keahlian staff
IT menjadi persyaratan utama dan terkait erat
dengan
teknis
implementasi.
Manajemen
bandwidth akan efektif jika dapat menerapkan
kemampuan teknik sebagai solusi teknis. Hal ini
dapat dilakukan dengan penguasaan teknik
(firewall, caching, traffic shaper, quota system
dan data compression) dari staff IT Akademi BSI,
penguasaan ini bisa didapat melalui training atau
pelatihan teknis pada lembaga atau konsultan
teknis yang kredibel.
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Aspek manajerial selanjutnya adalah
dengan membuat kebijakan atau aturan yang
berbasis manajemen bandwidth. Berdasarkan
hasil penelitian ini dapat dibuktikan bahwa
kriteria Policy menjadi prioritas utama dalam
menentukan Strategi Manajemen Bandwidth
Internet. Oleh karena itu disarankan untuk
membuat mekanisme kebijakan yang lebih ketat
dan tepat berbasis manajemen bandwidth untuk
meminimalisir penggunaan bandwidth dari
pemakaian yang tidak berguna.
Sedangkan aspek manajerial lainnya adalah
dengan
melakukan
monitoring
atau
pengamatan/pemantauan
trafik
penggunaan
bandwidth secara berkala dan kontinyu, agar
dapat mengetahui kondisi penggunaan bandwidth
dan akses yang tidak sah dari jaringan eksternal.
Aspek lainnya adalah aspek penelitian
lanjutan
yang
dapat dilakukan dengan
penambahan
kreteria
dan
subkreteria,
penambahan
alternatif
pilihan
strategis,
menggunakan metode penelitian yang berbedah
dan lokasi yang lain

5. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini
adalah :
1) Output penelitian adalah peringkat alternatif
strategis
2) Diperoleh gambaran analisa dan tingkat
pengaruh masing-masing kriteria terhadap
sub kriteria, dan tingkat pengaruh sub kriteria
terhadap alternatif strategis.
3) Bobot langkah strategis diperoleh dan dapat
dijadikan pedoman dalam menetapkan
Strategi Manajemen Bandwidth yang tepat.
4) Pengolahan
data
dilakukan
dengan
pendekatan AHP, dikarenakan keunggulan
yang dimiliki teknik analisa ini, yaitu
kesatuan model tunggal yang mudah
dimengerti, mampu memecahkan persoalan
yang komplek, dapat menangani saling
ketergantungan elemen-elemen dalam sistem
dan tidak memaksakan pemikiran yang
linear, serta masih banyak keunggulan
lainnya.
5) Setelah data terkumpul kemudian data
tersebut dapat diolah dengan menggunakan
software Expert Choice 2000.
Beberapa saran untuk pengembangan
penelitian ini, antara lain :
1) Kajian ini hanya difokuskan pada penentuan
kriteria, sub kriteria dan alternatif untuk
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menentukan Strategi Manajemen Bandwidth
Internet saja, dan sangat disarankan untuk
dikembangkan lebih lanjut lagi.
2) Penelitian ini dapat dikembangkan lebih
lanjut dengan penajaman dan penambahan
pada atribut kriteria, sub kriteria dan juga
alternatif.
3) Konsistensi perlu diperhatikan pada pairwise
comparisons (perbandingan berpasangan)
agar tidak terjadi inkonsistensi dengan cara
mengukur instrumen pertanyaan yang akan
diajukan dalam kuesioner.
4) Semoga apa yang telah dirintis dalam
penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat
dijadikan landasan dalam menentukan
keputusan strategis dalam menentukan
Strategi Manajemen Bandwidth Internet.

DAFTAR PUSTAKA
Erikson, S. Sinaga, Ferry (2008). Strategi Proses
Migrasi Proprietary Software ke Open
Source Software di Perusahaan dengan
Pendekatan
Analytical
Hierarchy
Process (AHP),
Studi Kasus : SGU,
Tangerang. Tesis di Magister Ilmu
Komputer Universitas Budi Luhur. Jakarta.
Marimin. (2005). Teknik
dan
Aplikasi
Pengambilan
Keputusan Kriteria
Majemuk.
Jakarta:
PT.
Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Robinson, Marguerite S. (1992). Rural Financial
Intermediation: Lessons from Indonesia.
Harvard
Institute
for
International
Development.
Saaty, T.L., (1986). Decision Making for Leaders.
The Analytical Hierarchy Process for
Decisions in Complex World (terjemahan)
L. Setiono dan K. Peniwati (1993),
Pengambilan Keputusan Bagi Para
Pemimpin. Jakarta: Pustaka Binaman
Pressindo.
Porter,

M.E. (1990). Competitive Strategy:
Techniques for Analyzing Industries
and Competitor. New York: The Free
Press A Devinision of Micmilan Inc.

Ward, J and Pepard Joe. (2002). Strategic
Planning for Information System, third
Edition. England: John Wiley &Sons Ltd.

