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Abstrak - Teknologi Informasi (IT) mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pencemaran lingkungan.
Beberapa perangkat IT yang digunakan dapat menghasilkan racun berbahaya dan mencemari lingkungan jika
perangkat tersebut telah usang. Pada penelitian ini penentuan strategi IT yang ramah lingkungan dilakukan
berdasarkan pendekatan analytical network process dengan menggunaka software supper decision di mana
penelitian dilakukan pada PT. Faasri Utama Sakti Jakarta. Hasil penelitian tersebut diperoleh proritas
alternatif terbaik yaitu penggunaan thin client computing, kemudian virtualisasi, prioritas ke-3 paperless system,
peringkat ke-4 audit IT, peringkat ke-5 program penghematan energi, peringkat ke-6 program pelatihan
penggunaan IT yang evisien, peringkat ke-7 device recycling dan cut waste.
Kata kunci: Strategi, Analytic Network Process(ANP), Supper Decision
A. PENDAHULUAN
B. TINJAUAN PUSTAKA
Teknologi
informasi
(IT)
memiliki
kontribusi yang cukup besar dalam pencemaran
lingkungan. Perangkat IT seperti CRT (catode ray
tube), CPU, keyboard dan mouse menghasilkan
racun berbahaya dan mencemari lingkungan setelah
perangkat tersebut usang dan limbahnya dibuang
secara tidak tepat, penggunaan energi listrik yang
digunakan untuk menjalankan perangkat IT dan
AC akan mencemari lingkungan jika digunakan
sesering mungkin karena dapat menghasilkan lebih
banyak emisi gas rumah kaca (Velte, Velte, &
Elsenpeter, 2008).
Oleh karena itu organisasi
atau perusahaan sebagai pengguna IT yang cukup
besar perlu memikirkan dan turut berkontribusi
dalam pemeliharaan lingkungan dengan cara
menerapkan strategi IT yang ramah terhadap
lingkungan di perusahaan.
Untuk membantu pengambilan keputusan
dalam menentukan strategi IT yang ramah
lingkungan perlu dibuat suatu model penunjang
pengambilan keputusan, penelitian ini dilakukan
berdasarkan pendekatan analityc network proses
(ANP) dengan menggunakan software super
decision. ANP merupakan pengembangan dari
AHP yaitu salah satu metode penunjang dalam
pengambilan keputusan. ANP mampu memperbaiki
kelemahan pada AHP yang tidak mampu
mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau
alternatif dalam sebuah keputusan.
Sedangkan teknik yang digunakan untuk
menganalisis kasus-kasus dalam menentukan
strategi yaitu dengan cara menganalisa strenght,
weaknesses, opportunities dan threat (analisa
SWOT) yang mengevaluasi peluang, ancaman,
kekuatan dan kelemahan dari kondisi organisasi
saat ini.

Menurut
Chandler
(1962)
strategi
merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan
dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang,
program tindak lanjut, serta prioritas alokasi
sumber daya (Rangkuti, 2009)
Analisis SWOT adalah indentifikasi
berbagai
faktor
secara
sistematis
untuk
merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2009).
Analisa SWOT didasarkan pada logika yang
dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan
peluang (opportunities), namun secara bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses), dan
ancaman (threats) (Rangkuti, 2009).
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk
menuju IT yang ramah lingkungan antara lain
(Velte, Velte, & Elsenpeter, 2008):
1.
Membeli teknologi dan menggunakan energi
yang lebih efisien daripada apa yang
digunakan saat ini
2.
Mengurangi konsumsi jumlah listrik untuk
penggunaan data center,
3.
Membeli perangkat keras yang terbuat dari
komponen ramah lingkungan
4.
melakukan pembuangan limbah IT dengan
cara yang tepat.
Berikut adalah komponen-komponen yang
menjadi permasalahan dan dapat menyebabkan
pencemaran lingkungan (Velte, Velte, &
Elsenpeter, 2008):
1.
Toxins (zat-zat bercun)
Zat-zat beracun dapat mencakup:
a) Lead
b) Mercury
c) Cadmium
d) Polychlorinated biphenyls (PCBs)
Proceedings SNIT 2012: Hal. A-164

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
Pada gambar 2.1. menunjukkan di mana
berbagai racun dapat ditemukan di komputer
pribadi atau beberapa desktop dalam organisasi
besar (Velte, Velte, & Elsenpeter, 2008):

limbah dan konsumsi yang tidak perlu (Istambul,
2010).

Gambar 2. Strategi Green IT
(Istambul, 2010)
Gambar 1. Racun dalam PC
Sumber: (Velte, Velte, & Elsenpeter, 2008)
Keterangan Gambar:
(1) Timbal dalam tabung sinar katoda dan
solder Arsenik dalam tabung katoda sinar
tua
(2) Antimon trioksida digunakan sebagai
flame retardant
(3) Bifenil retardants api dalam casing plastik,
kabel, dan papan sirkuit
(4) Selenium digunakan sebagai penyearah
catu daya dalam papan sirkuit
(5) Kadmium dalam papan sirkuit dan
semikonduktor
(6) Kromium digunakan sebagai perlindungan
korosi pada baja
(7) Kobalt dalam baja untuk struktur dan
magnet
(8) Merkuri dalam switch dan perumahan
2.
Penggunaan Daya (Power Consumption)
Infrastruktur IT yang digunakan seperti PC,
Server, Switch dan infrastruktur IT lain serta alat
pendingin infrastruktur tersebut pun dijalankan
dengan menggunakan energy listrik. Dalam
penggunaan energy listrik jika terlalu sering
digunakan
selain
akan
menyebabkan
pembengkakan anggaran tetapi akan lebih banyak
menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pelestarian
daya dapat diwujudkan melalui teknologi seperti
server virtualizing. Artinya, menghapus server fisik
dari layanan dan offloading tugas ke mesin lain.
3.
Peralatan
Pembuangan
(Equipment
Disposal)
Komputer dan perangkat IT lainnya suatu saat
akan dibuang setelah perangkat tersebut menjadi
using dan harus dilakukan pembuangan. Jika
pembuangan dilakukan kurang tepat atau tidak
benar maka limbah tersebut dapat menjadi sumber
utama racun dan karsinogen.
a.
Strategi Go Green
Go green merupakan model operasi yang
berbiaya rendah yang memungkinkan pertumbuhan
meningkat, tujuannya tidak lain untuk mengurangi
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Ada dua kutub pemanfaatan yang dapat
dilakukan yaitu mengarah ke efisiensi dan tindakan
ke masalah etika(Istambul, 2010):
1.
Efisien (murah dan mudah), kegiatan yang
dipertimbangkan:
a) Cut waste, mematikan perangkat I/O jika
tidak digunakan
b) Minimalis, cukup membeli teknologi
yang umum dan dapat menyelesaikan
pekerjaan
c) Telepresence, mengurangi perjalanan
bisnis dan fasilitas kantor
d) Audits,
penggunaan
energi
yang
transparan
sesuai
kebutuhan
(penghematan)
2.
Etika (mahal dan sulit), kegiatan yang
dipertimbangkan
a) Virtualisation
&
automation,
peningkatan pemanfaatan teknologi
dengan jumlah lebih sedikit dan
sederhana dalam penggunaan server dan
desktop.
b) New technology, penggunaan teknologi
terbaru yang efisien (misal LCD
dibanding CRT); pusat data; disk drive,
dan lain-lain
c) Device recycling, menggunaka teknologi
hardware dari bahan yang dapat di daur
ulang dan mengurangi limbah beracun
d) Green energy, pemanfaatan energi surya;
angin; dan panas bumi
Salah satu metode yang digunakan dalam
pengambilan keputusan adalah metode Analytical
Network Process (ANP, Metode ANP mampu
memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan
mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau
alternatif (Saaty, 2006).
Keterkaitan pada metode ANP ada 2 jenis
yaitu (Saaty, 1996):
1.
Keterkaitan dalam satu set elemen (inner
dependence)
2.
Keterkaitan antar elemen yang berbeda
(outer dependence).
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dilakukan riset
pendahuluan dengan melakukan penyebaran
kuisioner tahap pertama kepada 30 responden yang
akan melakukan pengujian elemen-elemen yang
signifikan pada masing-masing level dimulai dari
penentuan kriteria, penentuan sub kriteria, dan
penentuan alternatif pilihan.
Weaknesses
Table. 1. Kriteria Dalam Penentuan Strategi IT
Yang Ramah Lingkungan
Kriteria
Keterangan

Strength

Weaknesses

Opportunities

Threats

adalah atribut positif atau
keunggulan yang bisa diukur
maupun tidak dari sebuah
organisasi,
adalah hal yang menyebabkan
sebuah organisasi tidak
memiliki kemampuan untuk
mencapai tujuannya,
merupakan hal yang berasal
dari eksternal organisasi yang
member kesempatan pada
organisasi untuk berkembang,
merupakan hal yang berisiko
pada gagalnya sebuah
organisasi dalam mencapai
tujuannya

Opportunities

Threats

4. Tersedia LAN dan Wireless
(S4)
5. Staff memiliki pengetahuan
IT yang cukup (S5)
1.
Memiliki server yang
online 24 jam (W1)
2.
Tidak semua staff
dapat mengakses internet
(W2)
3.
Paper based System
(W3)
4.
Web perusahaan tidak
terupdate dengan baik (W4)
5.
Pemahaman IT yang
efisien masih kurang (W5)
1. Harga perangkat IT yang
semakin turun (O1)
2. Tarif internet turun (O2)
3. Pilihan provider semakin
banyak (O3)
4. Harga Laptop semakin turun
(O4)
5. Perkembangan ilmu dibidang
IT semakin pesat (O5)
1. Beban listrik meningkat (T1)
2. Gangguan Virus dan Hacker
(T2)
3. Meningkatnya limbah IT
(T3)
4. Pembengkakan anggaran
untuk IT (T4)
5. Gangguan jaringan (T5)

Penentuan Alternatif

Table 2. Kriteria dan Sub Kriteria Dalam
Penentuan Strategi IT Yang Ramah
Lingkungan
Kriteria
Sub Kriteria

Strength

Berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang telah
ditentukan kemudian dibuat matrik SWOT untuk
penentuan alternatif strategi IT yang ramah
lingkungan, tabel 4.3. menunjukan matrik SWOT
untuk penentuan alternatif strategi yang berasal dari
kriteria dan sub kriteria yang sudah di susun.

1. Mempunyai anggaran yang
besar (S1)
2. Open Source Operating
System (S2)
3. Telekonferensi (S3)

Table 3. Matrik SWOT Dalam Penentuan Strategi IT Yang Ramah lingkungan
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=7,815 karena pada pengujian Qhit < Qtab jadi
keputusan pengujian ke-2 untuk kriteria
STRENGTH (S)

a. Harga perangkat IT yang
semakin turun (O1)

WEAKNESSES (W)

a. Mempunyai anggaran
yang besar (S1)
b. Open Source Operating
System (S2)

a. Memiliki server yang online 24
jam (W1)
b. Tidak semua staff dapat
mengakses internet (W2)

c. Telekonferensi (S3)

c. Paper based System (W3)

d.Tersedia LAN dan
Wireless (S4)
e. Staff memiliki
pengetahuan IT yang
cukup (S5)

d.Web perusahaan tidak terupdate
dengan baik (W4)

a. Virtualisasi (SO1)

c. Paperless System (WO1)

b.Penggunaan Thin Client
Computing (SO2)

d. Program pelatihan penggunaan IT
yang efisien (WO2)

e.Cut Waste (ST2)

g. Program penghematan energi
(WT1)

f.Device Recycling (ST1)

h. Audits IT (WT2)

e.Pemahaman IT yang efisien masih
kurang (W5)

b. Tarif internet turun (O2)
OPPORTUN
ITIESS (O)

THREATS
(T)

c. Pilihan
provider
semakin banyak (O3)
d. Harga Laptop semakin
turun (O4)
e. Perkembangan ilmu
dibidang IT semakin
pesat (O5)
a. Beban listrik meningkat
(T1)
b. Gangguan Virus dan
Hacker (T2)
c. Meningkatnya limbah
IT (T3)
d. Pembengkakan
anggaran untuk IT (T4)
e. Gangguan jaringan (T5)

Setelah dilakukan perhitungan Cochran Q Test
terhadap elemen-elemen yang signifikan pada
penentuan subkriteria dan alternatif maka diperoleh
hasil:
a.
Untuk kriteria strength pada pengujian ke-1
mendapatkan nilai Qhit = -0,07 dan
Qtab=9.488, karena Qhit < Qtab jadi
keputusan pengujian untuk kriteria Strength
adalah terima Ho.
b.
Untuk kriteria weaknesses pada pengujian
ke-1 mendapatkan nilai Qhit = 20,12 dan
Qtab=9.488, karena Qhit > Qtab jadi keputusan
pengujian ke-1 untuk kriteria Weaknesses
adalah terima Ha, maka perlu dilakukan
pengujian
ulang
yaitu
dengan
menghilangkan atribut yang memiliki
responden “Ya” paling

c.

sedikit yaitu W4 atau “Web perusahaan
tidak terupdate dengan baik”. Pada
pengujian ke-2 diperoleh Qhit = 4,48 dan Qtab
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d.

e.

f.

Weaknesses adalah terima Ho.
Untuk
kriteria
Opportunitiess
pada
pengujian ke-1 mendapatkan nilai Qhit = 7,68
dan Qtab=9.488, karena Qhit > Qtab jadi
keputusan pengujian ke-1 untuk kriteria
Opportunitiess adalah terima Ho.
Untuk kriteria Threats pada pengujian ke-1
mendapatkan nilai Qhit = 9,419 dan
Qtab=9.488, karena Qhit > Qtab jadi keputusan
pengujian ke-1 untuk kriteria Threats adalah
terima Ho.
Untuk kriteria Alternatif pada pengujian ke1 mendapatkan nilai Qhit = -3107 dan
Qtab=14.067, karena Qhit > Qtab jadi
keputusan pengujian ke-1 untuk kriteria
Alternatif adalah terima Ho.

Setelah diperoleh elemen-elemen yang valid
berdasarkan Cochran Q Test pada penentuan
strategi IT yang ramah lingkungan, kemudian
dilakukan pembuatan model menggunakan metode
analytic network process. Model ini digunakan
untuk
mengidentifikasi
hubungan
saling
mempengaruhi secara logika.
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Gambar 3. Model ANP Penentuan Strategi IT yang ramah lingkungan

Perbandingan Prioritas Dalam Klaster Dan
Dalam Klaster
Setelah dilikakuan pembuatan model ANP
untuk penentuan strategi IT yang ramah lingkungan
kemudian dilakukan perbandingan prioritas dalam
klaster dan antar klaster. Berikut adalah
perbandingan antar elemen dalam alternatif yang
didapat dari kuesioner, Gambar 4. merupakan
perbandingan antar kriteria dengan elemen dalam
alternative,
gambar
5.
merupakan
index
inconsistency dan gambar 6. adalah matrik dari
perbandingan antar kriteria dengan elemen dalam
alternative.

Gambar 5. Index Inconsistensi antar kriteria
dengan elemen dalam alternative

Gambar 4. Perbandingan antar kriteria dengan
elemen dalam alternative
Gambar 6.Matrik antar kriteria dengan elemen
dalam alternative

Gambar perbandingan
antar elemen dalam
alternative bisa dilihat dalam gambar 7, gambar 8.
merupakan index inconsistency dan gambar 9.
adalah matrik dari perbandingan elemen dalam
kriteria alternative.
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Gambar 7.Perbandingan antar elemen
dalam alternative

Gambar 9.Matrik antar elemen dalam
alternative
Perangkingan Prioritas Strategi IT Yang Ramah
Lingkungan
Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan
pendekatan metode ANP diperoleh prioritas kriteria
dalam klaster seperti pada gambar 10 dan prioritas
alternative strategi IT yang ramah lingkungan
seperti pada gambar 11.

Gambar 8.Index Inconsistensi antar
elemen dalam alternative
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Gambar 10. Hasil penelitian prioritas dalam klaster

Gambar 11. Hasil penelitian prioritas alternatif
penentuan strategi IT yang ramah lingkungan

Gambar 12. adalah laporan yang menampilkan
laporan dari perengkingan prioritas alternative dari
strategi IT yang ramah lingkungan pada PT. Faasri
utama Sakti.

Gambar 12. Laporan perengkingan
prioritas alternatif penentuan strategi IT
yang ramah lingkungan dalam ANP

Rencana Strategis
Setelah dilakukan analisa dalam penentuan
strategi IT yang ramah lingkungan maka dapat
diperoleh prioritas alternatif strategi IT yang ramah
lingkungan pada PT. Faasri Utama Sakti
Berdasarkan Pendekatan Analytic Network Process
adalah:
a. Peringkat prioritas pertama yaitu strategi
“Penggunaan Thin Client Computing”,
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peringkat ke-2 “Virtualisasi” kedua strategi
tersebut merupakan representatif dari strategi
pengembangan.
b. Peringkat prioritas ke-3 adalah “Paperless
System” yang merupakan representatif dari
strategi damage control.
c. Peringkat prioritas ke-4 adalah “Audits IT”
dan ke-5 “Program penghematan energi” yang
merupakan representatif dari strategi investasi.
d. Peringkat prioritas ke-6 adalah “Program
pelatihan penggunaan IT yang efisien” yang
merupakan representatif dari strategi damage
control.
e. Peringkat prioritas ke-7 “Device Recycling”
dan ke-8 adalah “Cut Waste” yang merupakan
representatif dari strategi penguatan.
Kemudian disusun implementasi rencana dari
strategi tersebut berdasarkan rangking prioritas dari
strategi-strategi yang telah ditentukan.
1.

2.

Penggunaan Thin Client Computing
Rencana yang dapat dilakukan untuk
mengimplementasikkan strategi ini adalah:
a. Menganalisa sistem yang saat ini
digunakan
b. Merancang sistem yang akan diterapkan
c. Mempersiapkan teknologi yang akan
mendukung
penerapan
thin
client
computing seperti kebutuhan akan
hardaware dan software
d. Merancang design baik logical maupun
physical
e. Melakukan Pengujian
1) Pengujian instalasi thin client
2) Pengujian aplikasi yang digunakan
3) Pengujian kemampuan kerja server
Virtualisasi
Rencana yang dapat dilakukan diantaranya:
a. Virtualisasi
penyimpanan
dan
manajemen kapasitas
b. Membantu
dalam
mengidentifikasi
server dan disk yang tidak terpakai
c. Mengkonversi server fisik ke dalam
"server virtual"
d. Menggunakan satu perangkat dengan
cara ini tidak hanya mengurangi perangkat
keras dan biaya dukungan tetapi juga
menurunkan kebutuhan energi
e. Mengurangi pendinginan dalam data
center
f. Mengurangi pendinginan dalam pusat data
ke tingkat yang sesuai dan meningkatkan
suhu ruangan sekitar
g. Audit Data Center
h. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara
tata letak fisik saat ini dan tata letak yang
dapat
memaksimalkan
efektivitas
pendinginan dari unit AC.
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3.

Paperless System
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
strategi ini adalah:
a. Menggunakan email dalam menyampaikan
informasi kepada karyawan seperti
pengumuman-pengumuan, slip gaji dan
informasi lainnya.
b. Tidak mencetak materi yang akan
didiskusikan dalam rapat.
c. Hanya mencetak dokumen yang pentingpenting saja yang bersipat legalitas.
d. Mengurangi penggunaan printer berwarna
untuk mencetak materi presentasi, laporan
dan dokumen internal
e. Penggunaan printer berwarna hanya untuk
kepentingan eksternal atau berhubungan
dengan klien.
f. Dapat mengatur pencetakan dengan
mengurangi kualitas dan jumlah yang
dicetak

4.

Audits IT
Langlah-langkah yang dapat dilakukan untuk
mengimplementasikan audit IT adalah
a. Mempersiapkan auditor
b. Melakukan perencanaan agar auditor
mengenal objek yang akan diperiksa
c. Mengidentifikasi resiko dan kendali
d. Mengevaluasi
kendali
dan
mengumpulkan bukti-bukti
e. Mendokumentasikan
hasil
temuantemuan
f.
Menyusun laporan

5.

Program penghematan energi
Hal-hal yang dapat dilakukan dalam program
penghematan energi antara lain:
a. Penggunaan layar hitam atau screensaver
statis pada saat komputer tidak
digunakan
b. Matikan komputer setelah jam kerja
c. Aktifkan manajemen daya aktif pada
desktop (standby atau hibernate)
d. Terapkan switch timer untuk jaringan
dan printer non-teknologi.

6.

Program pelatihan penggunaan IT yang
efisien
Program pelatihan penggunaan IT yang efisien
dapat dilakukan dengan cara:
a. Melakukan pembinaan terhadap SDM
tentang tata kelola IT.
b. Meningkatkan kesadaran SDM tentang
pemanfaatan sumber daya/energi listrik
secara hemat dengan cara mengadakan
pelatihan secara berkala.

7.

Device Recycling
Hal-hal yang dapat dilakukan untuk
mengimplementasikan device recycle adalah:
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a.

Menggunakan
produk-produk
yang ramah lingkungan,
b.
Mengurangi penggunaan produk
yang berasal dari material yang dapat
membahayakan kesehatan
c.
Meniadakan kemasan produk
yang terbuat dari material yang tidak dapat
didaur ulang.
8.

Cut Waste
Cut waste dapat dilakukan dengan cara
membuang hal-hal yang memang tidak
dibutuhkan baik itu aktivitas, material dan
lainnya. Aktivitas-aktivitas yang dapat
dilakukan untuk mengimplementasikan cut
waste misalnya:
a. e-learning
b. Telekonferensi

C. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
a.
Masalah yang terkait dengan IT yang ramah
lingkungan pada PT Fassri Utama Sakti
antara lain:
1.
Strategi IT yang ramah lingkungan.
2.
Teknologi ramah lingkungan yang
mendukung kegiatan operasional
perusahaan
3.
Pengelolaan limbah IT.
4.
Penggunaan listrik sebagai sumber
energi dari perangkat IT yang ramah
lingkungan.
5.
Pengadaan perangkat IT yang ramah
lingkungan.
b.
Penentuan strategi IT yang ramah
lingkungan
perlu
diterapkan
untuk
mengoptimalkan penggunaan IT sehingga
menjadi efektif dan evisien.
c.
Untuk penentuan strategi IT yang ramah
lingkungan pada PT. Faasri Utama Sakti
Jakarta dilakukan analisi berdasarkan
pendekatan Analitycal Network Process dan
pengolahan data dengan software super
decision.
d.
Berdasarkan pendekatan Analitycal Network
Process dan pengolahan dengan supper
decision diperoleh bahwa Penggunaan Thin
Client Computing merupakan prioritas
utama dalam penerapan strategi IT yang
ramah lingkungan pada PT. Faasri Utama
Sakti Jakarta, proritas ke-2 virtualisasi,
prioritas ke-3 paperless system, peringkat
ke-4 audit IT, peringkat ke-5 program
penghematan energi, peringkat ke-6 program
pelatihan penggunaan IT yang evisien,
peringkat ke-7 device recycling dan yang
terakhir adalah cut waste .

D. SARAN
Dari analisa yang telah dilakukan, maka
demi tercapainya tujuan yang diinginkan maka
disarankan:
a.
Meningkatkan infrastruktur dan perangkat
IT agar dapat memberikan dukungan
terhadap hasil penelitian yang telah
dilakukan.
b.
Mensosialisasikan hasil penelitian kepada
para pengambil keputusan yaitu para
manajer dan kepala divisi yang berkaitan
sehingga
dapat
dijadikan
bahan
pertimbangan ketika akan mengambil
keputusan.
c.
Penelitian ini hanya difokuskan pada
responden PT. Faasri Utama Sakti Jakarta
dalam penentuan strategi IT yang ramah
lingkungan disarankan untuk melakukan
pengembangan penelitian pada responden
dan tempat penelitian yang berbeda.
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