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PEMILIHAN ALTERNATIF EFISIENSI ENERGI MENGGUNAKAN METODE MCDM-

PROMETHEE 

 (Studi Kasus : UKM Batik Supriyarso Kampung Batik Laweyan)  

 

ABSTRAK 

Industri Batik merupakan salah satu industri yang cukup berkembang di Indonesia. Batik 

Supriyarso merupakan salah satu UKM Batik yang berada di kawasan Kampung Batik Laweyan. Salah 

satu elemen yang mempengaruhi proses pembuatan batik adalah energi. Jenis energi yang digunakan 

dalam industri batik adalah energi listrik dan sumber energi bahan bakar. Pada penelitian ini, terdapat 

beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama yaitu menghitung efisiensi dari masing-

masing energi yang digunakan. Perlu adanya upaya penghematan energi agar nilai efisiensi energi 

semakin tinggi. Salah satu upaya yang dapat meningkat nilai efisiensi dari energi adalah konservasi 

energi. Dalam upaya menghasilkan penggunaan energi yang efektif, diperlukan beberapa alternatif. 

Salah satu upaya untuk menentukan alternatif mana yang lebih efektif adalah dengan menggunakan 

MCDM (Multi Criteria Decision Making). Salah satu metode pada MCDM yang dapat digunakan 

adalah metode PROMETHEE (Preference Rangking Organization Method for Enrichment Evaluation). 

Terdapat beberapa tahapan dalam metode PROMETHEE, pertama tentukan kriteria dan alternatif, 

kedua tentukan tipe preferensi, ketiga menghitung nilai dan indeks preferensi, keempat menghitung 

leaving flow, entering flow dan net flow dan tahapan terakhir adalah mengurutkan hasil perhitungan 

dari yang terbesar hingga terkecil, sehingga dapat ditentukan alternatif mana yang terbaik. Hasil akhir 

dari penelitian ini berupa nilai efisiensi energi dan beberapa alternative yang dapat membantu industri 

batik Supriyarso atau yang lain untuk menghemat energi lebih banyak. 

Kata Kunci : Batik, Penghematan Energi, Pengambilan Keputusan, PROMETHEE 

 

ABSTRACT 

Batik Industry is one of the most developed industries in Indonesia. Batik Supriyarso is one 

of Batik UKM located in Kampung Batik Laweyan area. One of the elements that affect the process of 

making batik is energy. The kinds of energy used in the batik industries are electrical energy and fuel 

energy sources. In this research, there are some steps to do.  First step is to calculate the efficiency of 

each energy used. It is necessary to make an energy savings so it will increase the value of energy 

efficiency. One of the efforts that increase the value of energy saving is energy conservation. In order 

to generate the effective energy use, several alternatives are needed. One way to identify which 

alternatives are more effective is using MCDM (Multi Criteria Decision Making). One of the methods 

in MCDM that can be used is PROMETHEE (Preference Rank Organization Organization for 

Enrichment Evaluation). There are some steps in PROMETHEE, first define the criteria and 

alternatives, second determine the type of preference, third calculate value and preference index, 

fourth calculate the leaving flow, entering flow and net flow and the last step is sort the value from the 

largest to the smallest so you can determine which alternative is best. The final result of this research 

is the value of energy efficiency and some alternatives that can help batik industry Supriyarso or the 

others to save more energies. 

Keywords : Batik, Energy Saving, Decision Making, PROMETHEE  
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1. PENDAHULUAN 

Industri Batik di Indonesia termasuk dalam industri yang cukup berkembang. Batik 

merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya 

(Musman dan Ambar, 2011). Sedangkan menurut Wulandari (2011), batik yang dalam bahasa 

Jawa ditulis dengan “bathik”, menunjukkan bahwa batik merupakan rangkaian dari titik-titik 

yang akan membentuk gambaran tertentu. Batik juga menjadi salah satu komoditas unggulan 

Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization).  

Batik Supriyarso merupakan bagian dari UKM Batik yang berada di kawasan Kampung 

Batik Laweyan. Dalam pembuatannya batik mempunyai berbagai elemen yang mempengaruhi 

salah satunya energi. Energi yang digunakan pada industri batik antara lain energi listrik dan 

sumber energi bahan bakar. Menurut Hukum Termodinamika pertama, energi tidak dapat 

diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan. Tetapi energi dapat dikonversi dari bentuk energi 

yang satu menjadi bentuk energi yang lain (Astu dan Djati, 2006).  

Di Indonesia seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi pada semua sektor 

mengakibatkan konsumsi energi terus mengalami kenaikan (Park Young So, 2014). Konsumsi 

energi final tertinggi terjadi pada sektor industri periode 2000-2014 (BPPT, 2016). Penggunaan 

energi yang semakin tinggi memberikan dampak semakin menipisnya cadangan energi fosil. 

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan konservasi energi. Konservasi energi yaitu 

menggunakan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi energi yang benar-benar 

diperlukan (Perpres, 2006). Langkah konservasi energi ini dibandingkan langkah yang lain proses 

pelaksanaannya dianggap paling mudah dengan biaya yang paling murah (David, 2015). 

Sedangkan Audit Energi merupakan proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi 

peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi  dalam rangka 

konservasi energi (Permen ESDM, 2012). Pelaksanaan audit bergantung dengan besar dan jenis 

fasilitas yang akan diteliti dan tujuan yang akan dicapai (Cornelia, 2013). 

 Diperlukan beberapa alternatif penghematan yang dapat dilakukan agar penggunaan 

energi lebih efisien, dimana alternatif tersebut nantinya akan dilakukan pemilihan yang terbaik 

dengan MCDM (Multi Criteria Decision Making). Metode yang dapat digunakan yaitu dengan 

metode PROMETHEE (Preference Rangking Organization Method for Enrichment Evaluation). 

PROMETHEE digunakan untuk masalah pengambilan keputusan multi kriteria yang dilakukan 
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oleh Brans dan Vincke pada tahun 1985 (Ishizaka dan Nemery, 2013). Metode tersebut dilakukan 

dengan merangking alternatif yang optimal sesuai dengan kriteria yang ada. Dari hasil 

perangkingan yang dilakukan nantinya akan didapatkan alternatif penghematan yang dapat 

dilakukan dalam industri batik Supriyarso di Kampung Batik Laweyan. 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan beberapa masalah berupa nilai 

efisiensi energi dan sumber energi yang digunakan pada proses pembuatan batik serta alternatif 

apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi 

energi. Terdapat batasan masalah pada penelitian ini yaitu, penelitian dilakukan pada proses 

pembuatan batik cap di UKM Batik Supriyarso. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui 

berapa nilai efisiensi energi dan sumber energi pada proses pembuatan batik cap. Selain itu tujuan 

akhir yang ingin dicapai yaitu mengetahui alternatif terbaik yang dapat dilakukan untuk 

menghemat penggunaan energi agar dapat meningkatkan efisiensi energi pada UKM Batik 

Supriyarso. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek penelitian yang digunakan yaitu UKM Batik Supriyarso yang berada di Kampung 

Batik Laweyan Surakarta. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yang digambarkan dalam 

gambar 1 kerangka pemecahan masalah. Tahap Persiapan menjelaskan mengenai apa saja yang 

dilakukan sebelum memulai penelitian. Tahap Pengumpulan Data menjelaskan mengenai proses 

pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian. Tahap Pengolahan Data 

menjelaskan mengenai proses pengolahan data yang akan dilakukan setelah melakukan 

pengumpulan data. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengklasifikasikan jenis energi 

yang digunakan. Setelah diklasifikasikan selanjutnya menghitung berapakah efisiensi yang ada 

pada masing-masing jenis energi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan didapatkan besar 

efisiensi dari masing-masing jenis energi.  

Perhitungan efisiensi energi dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut (Tester, 2005) 

Efisiensi Energi  

Energy Input = daya terpasang x waktu untuk menyelesaikan proses  

η = 
           

            
  ……………………………………………………….  (1) 

η = Efisiensi penggunaan energi (100%) 

Work Output = Jumlah part yang diproses (meter) 
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Energy Input = Input energi yang digunakan (J) 

Sedangkan Perhitungan Efisiensi Bahan Bakar dapat dihitung dengan rumus (Belonio, 2005) 

   
  

         
         ......................................................................... (2) 

  = Efisiensi ril penggunaan energi (%) 

   = Laju Energi yang dibutuhkan (Joule)  

    = (Heat Value Fuel), yaitu energi yang terkandung dalam bahan bakar 

(joule/kg) 

    = (Fuel Consumption Rate), yaitu laju bahan bakar yang dibutuhkan 

(kg/proses) 

Langkah-langkah Metode PROMETHEE: 

1) Pengumpulan data kriteria serta alternatif penghematan 

2) Penentuan preferensi (tipe, kaidah dan parameter dari fungsi preferensi) 

3) Perhitungan nilai preferensi dan indeks preferensi 

Melakukan perhitungan dengan mengurangkan alternatif yang satu dengan yang lainnya.  

Perhitungan indeks preferensi =   (   )  
 

 
∑   
 
       (   )  ................................. (3) 

  (   ) = Nilai indeks preferensi 

   = Jumlah Kriteria 

   (   ) = Nilai preferensi a terhadap b 

4) Perhitungan Leaving Flow, Entering Flow, dan Net Flow 

a) Leaving Flow = φ
+
( ) = 

 

   
∑     (   )  ............................................................ (4) 

b) Entering Flow = φ
-
( ) = 

 

   
∑     (   )  ........................................................... (5) 

c) Net Flow = φ( ) = φ
+
( ) - φ

-
( ) ............................................................................ (6) 

Tahap Analisa Data yaitu melakukan analisa berapakah nilai efisiensi dari masing-

masing energi yang digunakan. Apabila masih terdapat peluang penghematan energi untuk 

meningkatkan nilai efisiensi energi maka perlu dilakukan langkah tersebut. Penghematan energi 

tersebut dilakukan dengan memilih beberapa kriteria dan alternatif. Pemilihan alternatif 

menggunakan metode PROMETHEE, dimana dari hasil yang diperoleh didapatkan satu alternatif 

yang terpilih yang mempunyai bobot tertinggi dari masing-masing jenis energi. 
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Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses produksi batik cap jenis Kelengan yang ada pada UKM Batik Supriyarso antara lain 

Pengecapan, Pewarnaan, Pencucian, Pengeringan, Pelorodan, Pencucian 2, Pengeringan dan 

Finishing. Semua proses membutuhkan energi dan sumber energi kecuali pengeringan dan 

fisinshing. Penelitian dilakukan selama dua minggu pada hari kerja. Jumlah energi yang 

digunakan dan jumlah kain batik yang dihasilkan setiap hari dapat dilihat pada lembar lampiran. 

Berikut ini merupakan hasil perhitungan efisiensi energi yang digunakan pada proses pembuatan 

Batik Cap Kelengan. 
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3.1 Energi Listrik 

Perhitungan efisiensi listrik dilakukan untuk penggunaan lampu, air pada beberapa proses dan 

mesin pewarna. Proses yang menggunakan lampu yaitu pada proses pengecapan. Beberapa proses 

yang menggunakan sumber energi air yaitu pada proses pewarnaan, pencucian, pelorodan, dan 

pencucian 2 (setelah pelorodan). Sedangkan untuk mesin pewarna digunakan pada proses 

pewarnaan. Berikut merupakan perhitungan efisiensi listrik sesuai persamaan 1: 

Tabel 1. Perhitungan Efisiensi Listrik 

 

3.2 Sumber Energi Bahan Bakar 

Perhitungan efisiensi bahan bakar dilakukan untuk perhitungan bahan bakar kayu bakar untuk 

pelorodan dan gas LPG untuk pengecapan. Berikut merupakan perhitungan efisiensi bahan bakar 

sesuai persamaan 2: 

Tabel 2. Perhitungan Efisiensi Bahan Bakar 

 

3.3 Perhitungan PROMETHEE 

Setelah melakukan perhitungan efisiensi energi dan sumber energi langkah selanjutnya yaitu 

menentukan alternatif terbaik untuk penghematan energi. 

3.3.1 Penghematan Energi Listrik (Lampu) 

1. Penentuan kriteria 

Tabel 1 Rekapitulasi Bobot Kriteria Penghematan Energi Listrik (Lampu) 

 

Energy Input (Joule) Work Output (meter) Efisiensi (meter/Joule)

6200 505 0.08

Pewarnaan 18.9 503.32 26.63

Pencucian 10258.2 503.32 0.049

Pelorodan 26.1 1412 54.09

Pencucian 2 5377.5 1412 0,389

331.2 503.32 1.5190

Listrik

Lampu

Air

Mesin Pewarna

Bahan Bakar Variabel HVF (kcal/kg) FCR (kg/jam) Qn (kcal/jam) Efisiensi (%)

m (air) = 0,237 kg/potong

m (kayu) = 0,299 kg/potong

ES = 1003.2 Joule

t (waktu) = 0.018 jam/potong

T (suhu) = 75 ̊C

m (malam) = 0,279 kg/potong

m (gas) = 0,067 kg/potong

ES = 10,08 Joule

t (waktu) = 0.057 jam/potong

T (suhu) = 40 ̊C

4968000Kayu Bakar

Gas LPG

16.735 990660 1.2

65424 1.175 1973.558 2.57

Kriteria/Alternatif Pembuatan SOP Penyesuaian Bangunan agar mendapat sinar langsung Menggunakan Lampu Hemat Energi Pembuatan Rambu-rambu

Bangunan 2.5 4 2.5 4

Ekonomi 4 1 2.5 4

Penerapan Teknologi 2.5 2.5 4 2.5

Budaya Kerja 4 4 2.5 2.5

Pelatihan Pekerja 4 2.5 1 4
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2. Penentuan tipe preferensi 

 Tipe preferensi dan parameter dari hasil rekapitulasi nilai kriteria yang telah dilakukan. 

3. Perhitungan nilai preferensi dan indeks preferensi 

Misalkan untuk nilai preferensi pada kriteria bangunan antara alternatif satu dengan alternatif 

dua dapat dihitung seperti dibawah ini. 

d (A1,A2) = f(A1) – f(A2) = 2,5 – 4 = -1,5 

Misalkan pada kriteria bangunan alternatif satu dan alternatif dua tipe yang digunakan yaitu 

Tipe 2, maka dapat dihitung sebagai berikut. 

H(d) = {
              
          

     

Untuk nilai preferensi yang dihitung sebelumnya didapatkan nilai d = -1,5 dengan nilai q = 1 

maka untuk nilai preferensi pada alternatif satu dan dua yaitu 0. Setelah mendapatkan nilai 

preferensi sesuai dengan tipenya selanjutnya yaitu menghitung indeks preferensi seperti 

persamaan 3. Untuk bobot dari masing-masing kriteria dianggap sama yaitu 0,2. 

4. Perhitungan Leaving Flow, Entering Flow dan Net Flow 

Pada langkah ini dapat dihitung seperti pada persamaan 4, 5 dan 6. 

Tabel 3 Perhitungan Leaving Flow dan Entering Flow Penghematan Energi Listrik (Lampu) 

 

Tabel 4 Net Flow Penghematan Energi Listrik (Lampu) 

 

Jadi, berdasarkan perhitungan dengan metode PROMETHEE didapatkan hasil untuk 

penghematan energi pada lampu dapat dilakukan dengan cara Pembuatan SOP dan 

Pembuatan Rambu-Rambu. Dapat dilihat sesuai perhitungan Net Flow didapatkan nilai 

tertinggi yaitu pada kedua alternatif tersebut dengan bobot 0,033333333. 

3.3.2 Penghematan Energi Listrik (Air) 

Berdasarkan perhitungan dengan metode PROMETHEE didapatkan hasil untuk penghematan 

energi listrik pada air dapat dilakukan dengan cara Pembuatan Rambu-Rambu mengenai 

Alternatif A1 A2 A3 A4 Leaving Flow

A1 - 0.1 0.1 0.04 0.066666667

A2 0.0 - 0.1 0.0 0.06

A3 0.0 0.0 - 0.0 0.033333333

A4 0.0 0.1 0.1 - 0.073333333

Entering Flow 0.03333 0.05333 0.10667 0.04

A1 0.03333

A2 0.00667

A3 -0.0733

A4 0.03333

Net Flow
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penghematan penggunaan air. Dapat dilihat sesuai perhitungan Net Flow didapatkan nilai 

tertinggi yaitu pada alternatif keempat dengan bobot 0,06. 

3.3.3 Penghematan Sumber Energi Gas LPG 

Berdasarkan perhitungan dengan metode PROMETHEE didapatkan hasil untuk penghematan 

sumber energi pada gas LPG dapat dilakukan dengan cara Perubahan Perilaku Kerja. Dapat 

dilihat sesuai perhitungan Net Flow didapatkan nilai tertinggi yaitu pada alternatif Perubahan 

Perilaku Kerja dengan nilai bobot 0.033333333. 

3.3.4 Penghematan Sumber Energi Kayu Bakar 

Berdasarkan perhitungan dengan metode PROMETHEE didapatkan hasil untuk penghematan 

sumber energi pada kayu bakar dapat dilakukan dengan cara pemberian penutup pada bagian 

samping tungku agar api dapat menyala dengan stabil dan lebih efisien. Dapat dilihat sesuai 

perhitungan Net Flow didapatkan nilai tertinggi yaitu pada alternatif Pemberian Penutup Tungku 

dengan nilai bobot 0,046666667. 

4. PENUTUP 

  Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dari penelitian ini didapatkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai efisiensi pada masing-masing bagian didapatkan untuk nilai efisiensi listrik yang 

digunakan untuk lampu sebesar 0,08 meter/Joule, efisiensi listrik yang digunakan untuk air 

pada proses pewarnaan sebesar 26,63 meter/Joule, efisiensi listrik yang digunakan untuk air 

pada proses pencucian sebesar 0,049 meter/Joule, efisiensi listrik yang digunakan untuk air 

pada proses pelorodan sebesar 54,09 meter/Joule, efisiensi listrik yang digunakan untuk air 

pada proses pencucian 2 sebesar 0,389 meter/Joule, efisiensi listrik untuk mesin pewarna 

sebesar 1,519 meter/Joule. Sedangkan untuk bahan bakar LPG dan kayu bakar didapatkan 

nilai efisiensi masing-masing yaitu efisiensi gas LPG sebesar 2,57 % dan efisiensi kayu bakar 

sebesar 1,2 %. 

2. Untuk memperoleh nilai efisiensi agar semakin tinggi maka perlu dilakukan pemilihan 

alternatif yang memungkinkan untuk dilakukan. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan 

antara lain, Alternatif peluang efisiensi energi listrik untuk lampu yaitu dengan pembuatan 

SOP, pembuatan rambu-rambu, penyesuaian bangunan agar mendapat sinar langsung dan 

menggunakan lampu hemat energi. Alternatif peluang efisiensi energi listrik untuk air yaitu 

pembuatan SOP, perubahan perilaku kerja, menggunakan tandon air dan pembuatan rambu-
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rambu. Alternatif peluang efisiensi sumber energi gas LPG yaitu pembuatan SOP, perubahan 

perilaku kerja, pemberian penutup pada samping kompor dan pelatihan SDM. Alternatif 

peluang efisiensi sumber energi kayu bakar yaitu pemberian penutup tungku pada bagian 

samping, perubahan perilaku kerja, penambahan SDM dan pelatihan SDM. Pemilihan 

alternatif peluang efisiensi energi listrik untuk mesin pewarna tidak dilakukan karena di 

lapangan sudah dianggap efisien dan belum ada alternatif yang lebih baik.   

3. Alternatif terbaik yang terpilih dengan perhitungan metode PROMETHEE dari masing-

masing bagian yaitu: Penghematan listrik yang digunakan untuk lampu pada proses 

pengecapan diperoleh dua alternatif terbaik yaitu pembuatan SOP dengan bobot ranking 

sebesar 0,0333 dan pembuatan rambu-rambu sebesar 0,333. Penghematan listrik yang 

digunakan untuk air pada proses pewarnaan, pencucian, dan pelorodan diperoleh alternatif 

terbaik pembuatan rambu-rambu penghematan penggunaan air dengan nilai bobot ranking 

sebesar 0,06. Penghematan gas LPG yang digunakan pada proses pengecapan diperoleh 

alternatif terbaik yaitu perubahan perilaku kerja dengan nilai bobot ranking sebesar 0,0333. 

Penghematan kayu bakar yang digunakan pada proses pelorodan diperoleh alternatif terbaik 

yaitu pemberian penutup tungku bagian samping dengan nilai bobot ranking sebesar 0,0467. 
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