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Dosen Pembimbing : A.A.B. Dinariyana, S.T., MES, Ph.D 

 

Abstrak 
Mengacu pada rencana pengembangan pembangkit listrik yang akan dilakukan 

oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Nasional) sebagaimana tercantum dalam RUPTL 

2017-2026, PLN berencana untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga 

gas (LNG). Pemanfaatan LNG sebagai bahan bakar pembangkit harus didukung oleh 

fasilitas penunjang, seperti terminal penerima LNG.  

Terminal penerima merupakan bagian penting dari rantai pasok LNG. Lokasi 

terminal penerima harus memenuhi berbagai kriteria termasuk keamanan, keamanan, 

akses terhadap perairan, kedekatan dengan jaringan distribusi gas, ketersediaan area 

yang memadai jika pilihan terminal penerima berada di darat untuk memastikan jarak 

yang aman dari aktivitas manusia di sekitarnya. Dengan demikian, terminal penerima 

juga harus memenuhi persyaratan lingkungan. Dengan kriteria di atas, diperlukan area 

yang luas dan diperlukan untuk membangun terminal penerima LNG jika terminal LNG 

diletakkan di atas tanah. Skripsi ini memfokuskan pada pemilihan jenis terminal 

penerima LNG yaitu terminal penerima di darat (onshore receiving terminal) dan 

terminal penerima di laut (offshore receiving terminal/FSU (floating storage unit)) yang 

berfungsi sebagai hub untuk melayani distribusi LNG di daerah Indonesia Bagian 

Tengah. Dalam skripsi ini, diasumsikan bahwa terminal terminal penerima LNG akan 

ditempatkan di Makassar. Adapun untuk melakukan pemilihan terminal penerima LNG 

metode Analytical Hierarcy Process (AHP) digunakan dalam skripsi ini. 

Dalam proses pemilihan tipe terminal LNG di Makassar yang dikaji disini, 

terdapat beberapa kriteria yang bisa diturunkan yang berpengaruh dalam pemilihannya. 

Secara umum, kriteria-kriteria yang digunakan dalam seleksi menjamin bahwa sisi 

supply, sisi transportasi dan sisi demand (end user) dapat dilayani dengan aman, mudah, 

dan murah. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam pemilihan tipe terminal 

penerima LNG diantaranya adalah biaya, teknis, keselamatan, dan operasional. AHP 

menunjukkan bahwa tipe terminal LNG yang sesuai untuk ditempatkan di Makassar 

adalah tipe terminal LNG yang diletakkan di laut (offshore LNG terminal). 

 

keywords: LNG terminal selection, onshore, FSU, AHP 
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Abstract 
Referring to the development plan of the power plant to be undertaken by PT. 

PLN (National Electrical Company) as stated in RUPTL 2017-2026, PLN plans to 

undertake the construction of gas-fired power plant (LNG). Utilization of LNG as fuel of 

power plant must be supported by supporting facilities, such as LNG receiving terminal.  

The receiving terminal is an important part of an LNG value chain. The receiving 

terminal location must meet various criteria including safety, security, access to water, 

proximity to the gas distribution network, availability of adequate areas if the receiving 

terminal option is onshore to ensure a safe distance from human activities in 

surrounding. Thus, the receiving terminal must also meet the environmental 

requirements. With the above criteria, a large area of and is needed to build an LNG 

receiving terminal if the LNG terminal will be laid on land. This thesis focusing on the 

selection of type of LNG receiving terminal namely onshore receiving terminal and 

floating storage unit (offshore receiving terminal) to be located as a hub to serve LNG 

distribution in Central Part of Indonesia. In this study, it is assumed that LNG receiving 

terminal hub will be placed in Makassar. To do the selection of receiving terminal LNG, 

an analytical hierarchy process (AHP) method is emplyed. 

In the process of selecting the type of LNG terminal in Makassar reviewed in this 

thesis, there are several criteria that can be derived that influence the selection. In 

general, the criteria used in the selection ensure that the supply side, the transportation 

side and the demand side (end user) can be served safely, easily and cheaply. There are 

four criteria used in the selection of LNG receiving terminal types such as cost, technical, 

safety, and operational. AHP indicates that the appropriate type of LNG terminal to be 

located in Makassar is an FSU (offshore receiving terminal). 

Keywords: Selection of LNG Terminal, Onshore, FSU, AHP 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Krisis energi, khususnya pada sektor tenaga listrik yang terjadi di Indonesia 

beberapa waktu ini tentulah sangat merugikan bagi semua tingkat lapisan masyarakat 

Indonesia maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai distributor listrik di 

Indonesia. Salah satu kendala yang menyebabkan krisis energi listrik di Indonesia adalah 

kurangnya suplai bahan bakar pada masing-masing pembangkit listrik di Indonesia, serta 

meningkatnya harga bahan bakar minyak dalam negeri dan ditambah dengan kebijakan 

pemerintah untuk mengurangi (menghapus) subsidi yang selama ini diberikan. Penyebab 

utama lain adalah kurangnya pemanfaatan penggunaan sumber energi alternatif lain yang 

tersedia, dimana salah satunya antara lain adalah ketersediaan gas alam, namun kurang 

pemanfaatan yang dilakukan bagi pemenuhan kebutuhan sumber energi nasional. Seperti 

diketahui bahwa pemanfaatan gas alam yang terdapat di wilayah Indonesia cenderung 

digunakan sebagai komoditas ekspor dibandingkan sebagai pasokan kebutuhan sumber 

energi domestik. Berdasarkan data SKKMigas bahwa pada tahun 2013 produksi (ekspor) 

gas di Indonesia adalah sebesar 26,45 MTPY.  

 

Untuk mengantisipasi krisis energi listrik yang berkepanjangan maka diperlukan suatu 

langkah pemanfaatan optimal sumber energi alternatif yang tersedia seperti gas alam, 

baik dari segi kebijakan pemerintah maupun teknologi yang sudah ada. 

 

Untuk menghasilkan listrik, industri pembangkit listrik di Indonesia memerlukan bahan 

bakar untuk keperluan operasional industri pembangkitnya. Terdapat beberapa jenis 

bahan bakar utama yang digunakan oleh pembangkit listrik yaitu minyak solar (HSD), 

batubara dan gas alam. Dimana penggunaan masing-masing bahan bakar sesuai dengan 

jenis pembangkit listrik yang digunakan. Sesuai dengan studi pemasaran LNG kerja sama 

FTK-ITS dan BP MIGAS proporsi penggunaan minyak solar (HSD) sebagai bahan bakar 

untuk memproduksi listrik menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 36%, sementara 

penggunaan batubara menempati posisi kedua dengan presentase sebesar 31% dan 

dengan tempat terakhir adalah penggunaan gas alam sebesar 21%.  

 

Ditinjau dari segi biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi per Kilo Watt Hour 

(KWh), maka penggunaan minyak solar menempati urutan teratas dengan nilai Rp. 

611/KWh dan Rp.210/KWh untuk batubara serta Rp.132/KWh untuk penggunaan gas 

alam. Selanjutnya apabila dilihat dari segi penggunaannya, gas alam memiliki 

keunggulan dibandingkan pemanfaatan sumber bahan bakar jenis HSD dan batubara 

yaitu sifatnya yang rendah polusi atau dengan kata lain ramah lingkungan, serta 

keunggulan dalam hal transportasinya. 

 

Kecenderungan harga minyak mentah dunia yang terus meningkat saat ini membawa 

dampak langsung terhadap meningkatnya harga bahan bakar minyak dalam negeri 

ditambah dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi bahkan menghaspus subsidi 
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yang selama ini diberikan. Hal ini tentunya akan meningkatkan biaya yang digunakan 

untuk menghasilkan energi yang pada kelanjutannya akan meningkatkan harga jual listrik 

(tarif dasar listrik). Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan sumber daya energi 

yang ada sangat penting guna pemenuhan kebutuhan sumber energi dalam negeri. 

Beberapa diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 55/2009 dimana pada kebijakan 

ini dibahas mengenai alokasi gas bumi sebesar 25% dari hasil produksi, berikutnya 

Peraturan Menteri ESDM No. 19/2009 dan No. 3/2010 mengenai infrastruktur bagi 

pemanfaatan sumber energi gas dan alokasi bagi kebutuhan domestik. Dengan adanya 

beberapa kebijakan tersebut maka pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi 

pembangkit listrik dapat dilakukan secara optimal. 

 

 

 

Gambar 1.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Penggunaan Energi Gas Bumi 

 

Dengan gambaran kondisi yang demikian dan kebijakan pemerintah yang ada maka 

didapat pemikiran penggunaan gas alam sebagai sumber energi pembangkit listrik untuk 

menggantikan minyak solar (HSD) yang harganya terus menanjak. Sebagai salah satu 

bentuk pemanfaatan gas sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik PLN adalah 

pemanfaatan berupa LNG (Liquefied Natural Gas) sebagai bahan bakar untuk 

menggantikan penggunaan HSD yang selama ini dgunakan sebagai bahan bakar 

pembangkit listrik PLN. Selain itu tantangan selanjutnya adalah kebutuhan listrik yang 

meningkat setiap tahunnya adalah salah satu indikator peningkatan kebutuhan migas 

dalam negeri. Oleh karena itu dibutuhkan pula perubahan pola kebijakan pemerintah 

yang mungkin dilakukan terhadap presentase alokasi gas domestik dari hasil produksi 

secara berkala dalam kurun waktu tertentu. 

 

Gas bumi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu 

sebagai sumber energi, bahan baku dalam negeri. Oleh karena itu pemanfaatan gas alam 

sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik sangat sesuai dalam mengatasi krisis 

tenaga listrik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pemanfaatan gas alam dalam 

bentuk LNG merupakan alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi krisis tenaga 
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listrik. Pemanfaatan tersebut tentunya harus ditunjang dengan fasilitas pendukung, 

dimana fasilitas pendukung yang dimaksud adalah tersedianya kapal pengangkut serta 

fasilitas penunjang baik dalam memproduksi, memproses, dan mendistribusikan. 

 

Kebutuhan akan sebuah terminal penerima LNG sangat dibutuhkan sebagai salah satu 

penunjang dalam rantai pasok LNG. Lokasi terminal penerima harus memenuhi beberapa 

kriteria termasuk didalamnya adalah kriteria keselamatan, keamanan, adanya akses 

terhadap laut, kedekatan dengan sumber gas, jaringan distribusi gas, serta luas area 

memadai untuk menjamin jarak yang aman dari aktivitas manusia di sekitarnya. Dengan 

berbagai kriteria diatas dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk membangun terminal 

penerima LNG. Disamping itu, proses transfer LNG dari kapal ke terminal penerima 

LNG memiliki risiko kebakaran yang memiliki dampak baik kepada investasi, 

lingkungan, maupun kepada keselamatan manusia yang ada disekitas fasilitas. 

 

Adapun yang menjadi objek dalam kajian skripsi ini adalah jaringan distribusi LNG 

untuk pemenuhan pembangkit di Indonesia Bagian Tengah. Adapun kapasitas pada 

masing-masing pembangkit dapat dilihat pada Gambar 1.2.  

 

 
 

Gambar 1.2 Kapasitas pembangkit di Indonesia Bagian Tengah (RUPTL, 2017) 

 

Dalam distribusi LNG untuk pembangkit-pembangkit di wilayah ini, diasumsikan bahwa 

LNG akan didistribusikan melalui satu terminal penerima LNG yang dipusatkan di 

Makassar. Untuk selanjutnya, LNG akan didistribusikan dengan menggunakan kapal 
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LNG berkapasitas kecil ataupun LNG barge ke tiap pembangkit. Pada skripsi ini, tidak 

akan membahas tentang bagaimana LNG didistribusikan dari terminal penerima yang ada 

di Makassar namun menitikberatkan pada pemilihan tipe terminal LNG Makassar. Ada 

dua alternatif tipe terminal LNG yang akan dikaji diantaranya adalah: (1) terminal 

penerima di darat dan (2) terminal penerima di laut dengan menggunakan fasilitas 

terapung atau floating storage unit (FSU). Adapun metode pemilihan tipe terminal LNG 

yang akan digunakan pada studi ini adalah metode analytical hierarchy process (AHP). 

Fire modeling juga digunakan untuk memastikan bahwa risiko yang terdapat pada tipe 

terminal penerima LNG Makassar secara teknis dapat diterima. 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diberikan diatas, permasalahan pada skripsi ini adalah 

bagaimana melakukan pemilihan tipe terminal penerima LNG di Makassar yang sesuai 

sebagai pusat distribusi LNG di Indonesia Bagian Tengah 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan skripsi, adapun batasan masalah yang diambil pada studi ini 

adalah bahwa pemilihan tipe terminal LNG hanya mempertimbangkan dua tipe terminal 

yaitu FSU sebagai tipe terminal yang ada di laut dan terminal yang ada di darat (onshore 

receiving terminal). 

 

1.4 Tujuan Skripsi 

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk melakukan pemilihan tipe terminal penerima 

LNG dari dua alternatif tipe terminal LNG (FSU dan onshore receiving terminal) yang 

akan diletakkan di Makassar dengan metode AHP 

 

1.5 Manfaat 

Dengan dilaksanakan penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian yang telah 

dilakukan, diharapkan: 

1. Metode maupun hasil kajian dapat digunakan sebagai salah satu alternatif metode 

pemilihan tipe terminal LNG 

2. Metode yang diusulkan baik dalam pemilihan tipe terminal LNG dapat 

berkontribusi pada khasanah keilmuan di bidang distribusi LNG. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

2.1 Liquefied Natural Gas 

LNG atau liquefied natural gas adalah merupakan gas alam yang telah diproses untuk 

menghilangkan pengotor (impruritas) dan hydrokarbon fraksi berat dan kemudian 

dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya pada 

temperatur sekitar -160°C. LNG ditransportasi menggunakan sarana transportasi yang 

dirancang secara khusus dengan kontainmen yang dapat mengatasi temperatur tersebut. 

LNG adalah merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa 

keuntungan penggunaan LNG sebagai bahan bakar antara lain adalah: 

a. Penggunaan LNG merupakan suatu bahan bakar yang akan mengurangi emisi 

akibat sulfur oksida (SOx) sebesar 90% sampai 95% 

b. Kandungan karbon pada LNG lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar 

minyak yang saat ini masih banyak digunakan. Potensi pengurangan kandungan 

emisi karbon dioksida mencapai 20% sampai 25%. 

c. LNG diperkirakan memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan marine 

gas oil (Andersen, Clausen and Sames, 2011). 

 

LNG supply chain atau rantai pasok LNG adalah proses sinergis untuk memproduksi, 

menyimpan, mentransportasikan dan mendistribusikan gas alam dari lokasi dimana gas 

diproduksi hingga menuju lokasi dimana gas akan digunakan. Rantai pasok LNG ini 

memiliki komponen sebagai berikut (Gambar 2.1). 

 
 

Gambar 2.1 LNG supply chain 

 

Dalam mendisain model rantai pasok LNG, interdependensi antara satu komponen 

dengan komponen lainnya akan sangat menentukan disain yang ingin dikembangkan. 

Sebagaimana lazimnya, kontrak jual-beli gas akan terjadi dalam durasi yang agak 

panjang (10-25 tahun), membutuhkan investasi yang besar, dan bersifat dedicated (gas 

dan kapal diproduksi hanya untuk memenuhi kontrak tertentu saja). 

 

Gas platform LNG Plant Loading Terminal LNG Carrier ReceivingTerminal End User
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Kapasitas produksi selain ditentukan oleh cadangan gas yang tersedia, juga ditentukan 

oleh kebutuhan suplai (demand side). Kapasitas produksi gas akan sangat menentukan 

kapasitas dari LNG plant yang didisain. Selanjutnya, dengan melihat kapasitas LNG plant 

dan kebutuhan di pasar, maka selanjutnya kita dapat menentukan besaran kapal yang 

akan digunakan untuk mengangkut LNG. Besaran kapal juga akan sangat dipengaruhi 

oleh jarak dari supply ke demand serta ukuran tangki di terminal pengirim dan penerima. 

Oleh karena hubungan sebagaimana tersebut, maka dalam tahap disain awal (feasibility 

study), pendekatan optimasi dapat digunakan untuk menentukan ukuran-ukuran utama 

dari model rantai pasok LNG. 

 

Disain model rantai pasok LNG juga tidak diukur dengan efisiensi dari masing-masing 

komponennya, namun lebih pada efisiensi total yang dapat diberikan oleh model rantai 

pasok tersebut. Ukuran yang sering dipergunakan untuk menilai keefisienan disain adalah 

harga gas di metering unit pembeli. Hal ini berarti, disain yang bagus dan kompetitif 

adalah disain yang bisa memberikan harga jual gas terendah atau disain yang memberikan 

implikasi investasi yang paling kecil. Namun didalamnya tetap memperhatikan aspek 

keselamatan dan ketersediaan dari sistem tersebut. 

 

2.2 Loading Terminal 

Jika LNG sudah tertampung pada tangki LNG, maka selanjutnya LNG dapat 

didistribusikan dengan menggunakan mode transportasi yang sesuai. Saat ini alternatif 

menggunakan kapal-kapal LNG dalam ukuran kecil (coastal carrier) atau menggunakan 

truck menjadi salah satu alternatif yang sering dipilih. 

 

 
 

Gambar 2.2 Proses di Loading Terminal (LNG Plant) 
 

Fasilitas yang ada di loading terminal adalah sebagai berikut: 

 

1. Loading arm (atau fasilitas koneksi lainnya) 

2. LNG loading tank 

3. Gas pressure controil unit (jika diperlukan) 

4. Boil-off gas handling system 
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Gambar 2.3 Fasilitas di Loading Terminal (LNG Plant) 
 

Terminal penerima LNG atau terminal penerima LNG adalah terminal untuk menerima 

pengiriman LNG dari tanker LNG yang terletak di tepi laut ataupun dapat juga di perairan 

dekat daratan (floating receiving terminal) operasional utama. Terminal penerima LNG 

antara lain menyimpan dan regasifikasi LNG, serta mengirim gas bumi jika dibutuhkan 

melalui pipeline, yang terkoneksi dengan jalur pipa transmisi ataupun jalur pipa 

distribusi.  

Fasilitas receiving terminal LNG terdiri dari beberapa instalasi diantaranya adalah: 

 

1. LNG carrier berthing dan fasilitas unloading 

2. Tangki penyimpan LNG 

3. sistem regasifikasi atau penguapan 

4. Fasilitas untuk mengatasi gas boil off 

5. Metering dan stasiun pengaturan tekanan 

6. Perpipaan pengiriman gas 

 

Distribusi LNG dari terminal dapat dilakukan melalui fasilitas pipa yang terpasang di 

sekitar lokasi terminal penerimaan LNG di wilayah tersebut atau dengan menggunakan 

truk LNG. Lay-out terminal LNG sangat bervariasi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi 

tiap daerah seperti kepadatan penduduk serta adanya fasilitas umum maupun strategis 

lainnya disekitar area terminal. 

 

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Adapun metode yang akan digunakan dalam pemilihan tipe terminal penerima LNG 

adalah analytical hierarchy process (AHP). AHP merupakan suatu metode untuk 

membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan 

beberapa kriteria (multi kriteria). Karena sifatnya yang multi kriteria, AHP banyak 
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digunakan dalam penyusunan prioritas. AHP pertama kali diperkenalkan oleh Thomas L 

Saaty pada tahun 1971-1975 (Saaty, 1993). 

 

Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran. Ia digunakan untuk 

menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu. 

Perbandingan–perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala 

dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan prefensi relative. AHP memiliki 

perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi, pengukuran dan pada 

ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya. 

 

Secara garis besar ada 3 tahapan AHP dalam penyusunan sebuah prioritas, 

1. Dekomposisi masalah 

2. Penilaian untuk membandingkan elemen-elemen dari dekomposisi 

3. Sintesis dari prioritas 

 

2.3.1 Dekomposisi 

Setelah mendefinisikan permasalahan atau persoalan, maka perlu dilakukan 

dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai yang 

sekecil-kecilnya, sehingga didapatkan tingkatan dari persoalan tadi. Oleh karena itu, 

makan proses analisis ini dinamakan hirarki. Ada 2 macam hirarki, yaitu hirarki lengkap 

dan hirarki tidak lengkap. Pada hirarki lengkap semua elemen pada suatu tingkat 

memiliki semua elemen pada tingkat berikutnya jika tidak, maka dinamakan hirarki tak 

lengkap. 

 

2.3.2 Comparative Judgement 

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu 

tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti 

dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari 

penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks Pairwise Comparison. Agar 

diperoleh skala yang bermanfaat, maka pihak yang memberikan jawaban perlu 

pengertian yang menyeluruh terhadap elemen-elemen yang diabndingkan dan 

relevansinya terhadap kriteria-kriteria yang dipelajari. 

 

2.3.3 Synthesis of Priority 

Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian dicari vektor eigennya untuk 

mendapatkan prioritas lokal, karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap 

tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. 

Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. 

 

2.3.4 Logical Consistency 

Konsistensi jawaban responden dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip 

pokok yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan. Secara 

umum, responden harus memiliki konsistensi dalam melakukan perbandingan elemen. 

Jika A > B dan B > C maka secara logis responden harus menyatakan bahwa A > C, 

berdasarkan nilai numerik yang telah disediakan. 
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Hierarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan yang 

memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. Sebagian besar 

masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses pemecahannya dilakukan tanpa 

melihat masalah tersebut sebagai suatu sistem dengan suatu struktur tertentu. Suatu 

hierarki dalam AHP merupakan kumpulan elemen-elemen yang tersusun dalam beberapa 

tingkat, dimana tiap tingkat mencakup. 

 

Setiap elemen dalam hierarki harus diketahui bobot relatifnya satu sama lain. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan atau preferensi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam permasalahan terhadap kriteria dan struktur hierarki atau sistem 

secara keseluruhan. 

 

Langkah pertama yang diperlukan adalah dengan menyusun perbandingan berpasangan 

seluruh elemen untuk tiap subsistem hierarki. Perbandingan tersebut kemudian 

ditransformasikan ke dalam bentuk matriks untuk digunakan dalam analisis numerik. 

Bentuk kerangka hierarki tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4 sedangkan Tabel 2.1 

memperlihatkan matrik berpasangan yang digunakan didalam AHP. 

 
Gambar 2.4 Diagram Proses AHP (Saaty, 1993) 

 

Tabel 2.1 Matriks Berpasangan dari Tiap Kriteria 

 

 
 

Tujuan 

Kriteria A B C D 

A     

B     

C     

D     
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Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. 

Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting”, ini berarti bahwa nilai atribut yang sama 

skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang 

“penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Saaty dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Skala Banding Secara Berpasangan 

 

Intensitas 

Kepentingan 

Definisi 

Verbal 
Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 
Kedua elemen yang sama terhadap 

tujuan 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari pada yang lain. 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit memihak pada sebuah elemen 

dibanding elemen lainnya 

5 

Elemen yang mempunyai tingkat 

kepentingan yang kuat terhadap 

yang lain, jelas lebih penting dari 

elemen yang lain 

Pengalaman judgment secara kuat 

memihak pada sebuah elemen 

dibandingkan elemen lainnya. 

7 

 

Satu elemen jelas lebih penting dari 

elemen yang lainnya. 

Satu elemen dengan disukai, dan 

dominasinya tampak dalam praktek. 

9 
Satu elemen mutlak lebih dari 

elemen lainnya 

Bukti bahwa satu element penting 

dari element lainnya dalah dominan. 

2,4,6,8 
Nilai-nilai tengah diantara dua 

pertimbangan yang berdampingan 

Nilai ini diberikan bila diperlukan 

adanya dua pertimbangan 

Kebalikan 

dari nilai 

terbut diatas 

 

Bila komponen I mendapat salah satu 

nilai diatas (non zero), saat 

dibandingkan dengan elemen J, maka 

elemen J mempunyai nilai 

kebalikannya saat dibandingkan 

dengan elemen J 

 

 

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai metode analisis adalah: 

1. AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti untuk beragam persoalan 

yang tidak terstruktur. 

2. AHP memadukan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan 

kompleks. 

3. AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan 

tidak memaksakan pemikiran linier. 

4. AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-

elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur 

yang serupa dalam setiap tingkat. 

5. AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk 

mendapatkan prioritas. 
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6. AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

dalam menetapkan berbagai prioritas. 

7. AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif. 

8. AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan 

memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 

9. AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif 

dari penilaian yang berbeda-beda. 

10. AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan 

memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. 

 

Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara 

rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang tidak terukur ke 

dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan. Adapun tahapan dalam analisis 

data sebagai berikut: 

 

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan 

solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari 

referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga 

diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 

2. Penyusunan struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan 

sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria 

yang paling bawah. 

3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen 

terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Teknik 

perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan judgement atau 

pendapat dari para responden yang dianggap sebagai pihak yang berkompeten 

dengan permasalahan yang diajukan. Mereka dapat terdiri atas:1) pengambil 

keputusan; 2) para pakar; 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang 

dihadapi. 

4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut bahwa A = 

(aij) = : 

 

 
 

5. Dalam hal ini C1, C2, ..... Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam hierarki. 

Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks n x 

 C1 C2 ……. Cn 

C1 1 a12 ……. A1n 

C2 1/a12 1 ……. A2n 

……. . . ……. . 

Cn 1/a1n 1/a2n …….. 1 
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n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan 

nilai kepentingan Ci terhadap Cj. 

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya 

berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio 

inkonsistensinya memenuhi syarat. 

5. Pengolahan horisontal, yaitu: a) Perkalian baris; b) Perhitungan vektor prioritas atau 

vektor ciri (eigen vector); c) Perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum, dan d) 

Perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk 

menghitung konsistensi jawaban responden 

5. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen 

pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama. 

 

Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi 

(> 0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden 

tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan 

terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendahuluan 

Secara umum langkah dalam pengerjaan skripsi ini yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 
 

Gambar 3.1 Flowchart Pengerjaan Skripsi 

 

3.2 Studi Literatur 

Setelah permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini sudah diketahui,maka selanjutnya 

adalah studi literatur.Dimana pada tahap ini,dicari dan dipelajari mengenai permasalahan 

yang ada,sehingga jelas apa saja yang harus dilakkan dalam skripsi ini agar permasalahan 

tersebut dapat dipecahkan.Studi literatur dilakukan dengan membaca paper atau jurnal 

yang berhubungan. 

 



14 

 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data meliputi, data terkait kondisi lingkungan, data teknis dan data 

ekonomis 

 

3.4 Penentuan Alternatif Terminal Penerima LNG 

Ada dua alternatif terminal penerima LNG yang akan dipilih salah satunya dengan 

menggunakan metode AHP yaitu, tipe terminal penerima LNG di darat dan tipe terminal 

LNG terapung (FSU). 

 

3.5 Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria Pemilihan Terminal Penerima LNG 

Pada dasarnya terdapat empat kriteria utama yang ditentukan sebagai dasar pemilihan 

tipe terminal penerima LNG diantaranya adalah kriteria teknis, ekonomis, keselamatan, 

dan operasional. Selanjutnya sub kriteria diturunkan untuk masing-masing kriteria utama 

yang telah ditentukan tersebut. Adapun beberapa sub kriteria yang digunakan adalah: 

kompleksitas sistem; kemudahan offloading; keterujian teknologi; nvestasi; biaya 

operasional dan perawatan; waktu pembangunan; kandungan lokal; keselamatan umum; 

dampak Lingkungan; keamanan; perijinan; kemudahan operasional, dan kemudahan 

dalam pemindahana (movability). 

3.6 Penyusunan Kuesioner 

Selanjutnya pada tahap ini, kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang 

melingkupi kriteria dan sub kriteria pemilihan dibuat. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat 

mengacu pada konsep pairwise comparison atau membandingkan kepentingan/penilaian 

antara satu kriteria dengan kriteria dan sub kriteria dengan sub kriteria lainnya. 

 

3.7 AHP Kriteria dan Sub Kriteria 

Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden, AHP dilakukan dengan 

menghitung bobot/tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria dengan 

menggunakan software Expert Choice 11.0.  

 

3.8 Pemilihan Terminal dan Analisa Sensitivitas 

Tipe terminal LNG kemudian dipilih mengacu pada hasil AHP yang memberikan bobot 

yang lebih tinggi dari kedua alternatif yang dibandingkan. Pemilihan juga dilakukan 

dengan mempertimbangkan rasio konsistensi dari bobot kriteria dan sub kriteria yang 

diberikan oleh responden. Pemilihan dapat dikatakan valid jika nilai rasio konsistensi 

adalah kurang dari 0,1. 

Analisa sensitivitas kemudian dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh perubahan 

bobot nilai tiap kriteria akan berpengaruh terhadap pemilihan yang telah dihasilkan pada 

langkah sebelumnya
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BAB IV 

PEMILIHAN TIPE TERMINAL LNG DENGAN  

METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 

 

 

4.1 Umum 

Disain rantai pasok LNG ke pembangkit listrik di Indonesia Bagian Timur (IBT) 

direncanakan akan dilayani dengan menjadikan Makassar sebagai hub terminal LNG. 

LNG akan diangkut dengan menggunakan mini LNG carrier menuju pembangkit-

pembangkit yang tersebar dibeberapa lokasi. 

Hub terminal LNG di Makassar memiliki 2 konsep yang dapat dikembangkan: 

1. Teminal LNG Terapung (FSU-Floating Storage Unit) 

2. Terminal LNG di darat (onshore LNG terminal) 

Terminal LNG terapung yang dimaksudkan disini adalah bahwa fasilitas penyimpanan 

LNG tidak ditempatkan di darat. LNG diterima oleh fasilitas terapung ini melalui kapal 

LNG seperti terlihat pada Gambar 4.1. Dengan penyimpanan/storage LNG yang terapung 

ini kebutuhan akan lahan penyimpanan LNG dapat diminimalkan. Skema seperti ini 

sangat mungkin diaplikasikan apabila lahan yang diperuntukkan untuk penyimpanan 

LNG tidak memadai di lokasi dimana fasilitas penerima ini akan dibangun. Pada fasilitas 

terapung ini, penyimpanan LNG maupun unit regasifikasi dapat dipertimbangkan untuk 

dibangun menjadi satu unit, dimana hal ini disebut dengan Floating Storage and 

Regasification Unit (FSRU). Sedangkan pilihan lainnya dapat pula menggunakan 

kombinasi antara Floating Storage Unit (FSU) dan Floating Regasification Unit (FRU). 

 

Gambar 4.1 Terminal Penerima LNG Terapung (http://pixilab.ch/travaux/burckhardt-

compression/) 
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Terminal LNG yang ada didarat yang dimaksudkan disini dapat diilustrasikan pada 

Gambar 4.2. Terlihat bahwa seluruh fasilitas terminal yang utama yaitu tangki 

penyimpanan (storage) LNG dan unit regasifikasi diletakkan di darat. Kapal LNG 

mentransfer LNG melalui manifold menuju tangki penyimpanan LNG. Dibanyak kasus, 

jetty diperlukan untuk mendapatkan kedalaman perairan yang mencukupi untuk 

menyesuaikan dengan sarat air dari kapal LNG. Skema seperti ini umumnya digunakan 

apabila lahan yang diperlukan untuk pembangunan terminal tersedia dan persyaratan 

terhadap jarak yang aman dari area pemukiman dapat terpenuhi.  

 

Gambar 4.2 Terminal Penerima LNG di Darat  

(http://pixilab.ch/travaux/burckhardt-compression/) 

 

Guna menentukan tipe terminal LNG yang mana yang akan digunakan di Makassar, 

pemilihan dengan pendekatan pengambilan keputusan kriteria jamak (MCDM) 

digunakan dan Expert choice digunakan sebagai alat/tool untuk memilih. 

Dalam proses pemilihan tipe terminal LNG di Makassar yang dikaji disini, terdapat 

beberapa kriteria yang bisa diturunkan yang berpengaruh dalam pemilihannya. Secara 

umum, kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam seleksi haruslah menjamin bahwa 

sisi supply, sisi transportasi dan sisi demand (end user) dapat dilayani dengan aman, 

mudah, dan murah.  

 

4.2 Penentuan Kriteria dan Sub Kriteria 

Beberapa kriteria yang akan digunakan dalam seleksi adalah sebagai berikut (lihat 

Gambar 4.3): 
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1. Kompleksitas sistem 

2. Kemudahan offloading 

3. Keterujian teknologi 

4. Investasi 

5. Biaya operasional dan perawatan 

6. Waktu Pembangunan 

7. Kandungan Lokal 

8. Keselamatan Umum 

9. Dampak Lingkungan 

10. Keamanan 

11. Perijinan 

12. Kemudahan Operasional 

13. Movability 

 

 

 

Gambar 4.3 Kriteria dan sub kriteria pemilihan 

 

Kriteria keselamatan umum (public safety), memiliki arti bahwa tipe terminal LNG 

yang akan dipilih harus menjamin keselamatan publik atau orang yang ada disekitar 

terminal LNG tersebut. FSU akan diposisikan di tengah laut sehingga jauh dari 

keberadaan masyarakat umum. Sedangkan Terminal LNG di darat akan memberi 

dampak atas keselamatan umum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan FSU. 

Dampak Lingkungan, merupakan kriteria yang cukup penting dalam pemilihan tipe 

terminal LNG. FSU karena berada di laut, maka akan lebih sensitif atas dampak pada 

lingkungan laut. Sementara itu, terminal LNG di darat, akan lebih berdampak pada 

lingkungan di darat. 

Keamanan (security), terminal LNG adalah fasilitas yang membutuhkan tingkat 

keamanan yang tinggi. FSU memberikan jaminan kemanan yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan terminal LNG di darat mengingat FSU jauh dari jangkauan publik, 

sehingga gangguan keamanan diyakini menjadi lebih kecil. 

Waktu Pembangunan, mempertimbangkan aspek perijinan dan terpengaruhnya 

masyarakat akan fasilitas terminal LNG di darat (membutuhkan pembebasan lahan), 

maka terminal LNG FSU akan dapat dibangun dalam waktu yang lebih singkat jika 

dibandingkan dengan terminal LNG di darat. Disamping itu, Pembangunan FSU lebih 

Pemilihan Tipe 
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Pertimbangan 
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Pertimbangan 
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Keselamatan
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dapat dilakukan dengan sistem modular, sehingga proses assembly akan sangat 

memperpendek waktu pembangunan.  

Kandungan lokal (local content), terminal LNG di darat memiliki potensi kandungan 

lokal yang lebih besar jika dibandingkan dengan FSU.  

Biaya operasional dan Perawatan, terminal LNG di darat memiliki kecenderungan 

kebutuhan biaya perawatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan FSU. Dismping 

karena faktor lingkungan, perawatan fasilitas di darat akan jauh lebih sederhana jika 

dibandingkan dengan merawat failitas terapung di laut. 

Investasi, terminal LNG di darat tentunya memiliki investasi yang sedikit lebih besar 

dibandingkan dengan terminal LNG terapung (FSU), dengan mempertimbangkan 

mahalnya harga tanah dan sulitnya proses pembebasan lahan di kota kota besar seperti 

Makassar.  

Kompleksitas sistem, kompleksitas sistem yang dimaksud disini adalah tingkat 

kerumitan sistem yang ada pada FSU dan terminal LNG di darat. FSU memiliki tingkat 

kerumitan sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan terminal LNG di darat. 

Kemudahan offloading, sistem offloading dari kapal ke kapal (Ship To Ship) memiliki 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dari kapal ke darat. Tidak 

banyak kasus untuk offloading LNG yang dilakukan dengan mengguanakan STS. 

Sekalipun offloading akan dilakukan dari kapal shuttle ke FSU melalui jetty atau 

offshore berthing system lainnya, offloading dari kapal ke darat akan lebih sederhana. 

Perijinan, terminal LNG di darat membutuhkan ijin yang lebih rumit jika dibandingkan 

dengan FSU yang berada pada jarak tertentu dari daratan. FSU juga memiliki fleksibilitas 

untuk dipindahkan jika suatu saat kontrak suplai LNG telah berakhir dan selanjutnya 

digunakan di tempat lain. 

 

4.3 Penilaian Bobot Kriteria Pemilihan dan Proses Pemilihan 

Dengan mempertimbangan perbandingan kriteria-kriteria dalam pemilihan tipe terminal 

LNG sebagaimana di uraikan di atas, maka penilaian subyektif terhadap perbandingan 

kriteria tersebut dapat dilakukan sebagaimana contoh penilaian pada Tabel 4.1  

Guna menjaga konsistensi dalam penilaian, penilaian sebagaimana di bawah ini  

digunakan sebagai dasar dalam penilaian, dimana: 

 Nilai 1 diberikan jika kedua kriteria sama pentingnya 

 Nilai 3 diberikan jika, kriteria tertentu lebih penting dari pada yang lain 

 Nilai 5 diberikan jika, kriteria tertentu jauh lebih penting dan kuat terhadap 

yang lain 

Tabel 4.1 menunjukkan penilaian subjektif dalam bentuk pairwise terhadap kriteria-

kriteria yang dimaksud dan Gambar 4.4 merupakan hasil pembobotan melalui AHP 

(Expert Choice v.11.0) 
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Tabel 4.1 Preferensi terhadap alternatif untuk setiap kriteria 

 FSU Onshore 

Kompleksitas sistem   

Kemudahan offloading   

Keterujian Teknologi   

Investasi   

Biaya Operasional dan 

Perawatan   

Waktu Pembangunan   

Kandungan Lokal   

Keselamatan Umum   

Dampak Lingkungan   

Keamanan   

Perijinan   

Kemudahan Operasional   

Movability   

 

 

Gambar 4.4 Hasil pembobotan terhadap atribut pemilihan 

Bobot di atas diperoleh dengan preferensi yang diberikan untuk setiap atribut dan 

subatribut sebagaimana terlihat pada beberapa gambar dibawah ini. 

Model Name: pemilihan FSU makassar

Treeview

Goal: Pemilihan Terminal LNG Makassar

Aspek Teknis (L: ,261)

Kompleksitas (L: ,400)

Kemudahan offloading (L: ,400)

Keterujian Teknologi (L: ,200)

Aspek Ekonomi (L: ,451)

Investasi (L: ,465)

Biaya Operasional dan Perawatan (L: ,285)

Waktu Pembangunan (L: ,150)

Kandungan Lokal (L: ,100)

Aspek Keselamatan (L: ,169)

Keselamatan umum (L: ,637)

Dampak Lingkungan (L: ,105)

Keamanan (L: ,258)

Aspek Operasional (L: ,119)

Perijinan (L: ,200)

Kemudahan operasional (L: ,400)

Movability (L: ,400)

Alternatives

FSU ,521

Onshore Terminal ,479

Page 1 of 123/05/2015 20:14:54

kbakba
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Gambar 4.5 Penilaian terhadap kriteria 

 

 

Gambar 4.6 Penilaian terhadap sub-kriteria teknis 

 

Gambar 4.7 Penilaian terhadap sub-kriteria ekonomis 

 

Model Name: pemilihan FSU makassar

Numerical Assessment

Aspek Teknis Aspek Ekonomi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Goal: Pemilihan Terminal LNG Makassar

Aspek TeknisAspek EkonomiAspek KeselamatanAspek Operasional

Aspek Teknis (2,0) 2,0 2,0

Aspek Ekonomi 3,0 3,0

Aspek Keselamatan 2,0

Aspek Operasional Incon: 0,03

Page 1 of 123/05/2015 20:18:55

kbakba

Model Name: pemilihan FSU makassar

Numerical Assessment

Kompleksitas Kemudahan offloading

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Aspek Teknis

KompleksitasKemudahan offloadingKeterujian Teknologi

Kompleksitas 1,0 2,0

Kemudahan offloading 2,0

Keterujian Teknologi Incon: 0,00

Page 1 of 123/05/2015 20:19:29

kbakba

Model Name: pemilihan FSU makassar

Numerical Assessment

Investasi
Biaya Operasional dan

Perawatan

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Aspek Ekonomi

Investasi Biaya Operasional dan PerawatanWaktu PembangunanKandungan Lokal

Investasi 3,0 2,0 4,0

Biaya Operasional dan Perawatan 4,0 2,0

Waktu Pembangunan 2,0

Kandungan Lokal Incon: 0,13

Page 1 of 123/05/2015 20:19:47

kbakba
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Gambar 4.8 Penilaian terhadap sub-kriteria keselamatan 

 

Gambar 4.9 Penilaian terhadap sub-kriteria operasional 

Berdasarkan preferensi di atas, maka dengan menggunakan expert choice 11.0 diperoleh 

hasil seleksi terhadap dua alternatif sebagai berikut. 

 

Gambar 4.10 Hasil pemilihan tipe terminal LNG 

Model Name: pemilihan FSU makassar

Numerical Assessment

Keselamatan umum Dampak Lingkungan

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Aspek Keselamatan

Keselamatan umumDampak LingkunganKeamanan

Keselamatan umum 5,0 3,0

Dampak Lingkungan (3,0)

Keamanan Incon: 0,04

Page 1 of 123/05/2015 20:20:12

kbakba

Model Name: pemilihan FSU makassar

Numerical Assessment

Perijinan Kemudahan operasional

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Aspek Operasional

Perijinan Kemudahan operasionalMovability

Perijinan (2,0) (2,0)

Kemudahan operasional 1,0

Movability Incon: 0,00

Page 1 of 123/05/2015 20:20:39

kbakba

Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: Pemilihan Terminal LNG
Makassar

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .80 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

 26,1% Aspek Teknis

 45,1% Aspek Ekonomi

 16,9% Aspek Keselamatan

 11,9% Aspek Operasional

 52,1% FSU

 47,9% Onshore Terminal

Objectives Names

Aspek Teknis Aspek Teknis

Aspek Ekonom Aspek Ekonomi

Aspek Kesela Aspek Keselamatan

Aspek Operas Aspek Operasional

Alternatives Names

FSU FSU

Onshore Term Onshore Terminal

Page 1 of 123/05/2015 20:16:38
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Gambar 4.11 Rangkuman data grid pemilihan tipe terminal LNG 

 

4.4 Analisa Sensitivitas 

Dengan mempertimbangkan bahwa pemilihan tipe terminal LNG sebagai hub terminal 

di Makassar dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan preferensi alternatif menurut 

kriteria seleksi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisa sensitivitas untuk 

menjamin bahwa perubahan penilaian terhadap alternatif maupun kriteria tidak akan 

memberi risiko yang akan merubah hasil seleksi.  

Analisa sensitivitas juga dilakukan untuk mengetahui seberapa sensitif kriteria dalam 

menentukan hasil seleksi. Jika sebuah kriteria diketahui sensitif terhadap hasil seleksi, 

maka penilaian alternatif berdasarkan kriteria tersebut haruslah dilakukan secara hati-

hati. 

Gambar 4.12 menunjukkan hasil seleksi berdasarkan penilaian awal (base case). Terlihat 

bahwa dengan bobot kriteria sebagaimana terlihat pada Gambar 4.12, maka model FSU 

terpilih dengan bobot 0.521, sedangkan onshore LNG terminal memiliki bobot 0.479. 

Model Name: pemilihan FSU makassar

Data Grid

Ideal mode Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise

Alternative

Aspek 
Teknis 
Kompleksit
as 
(L: ,400)

Aspek 
Teknis 
Kemudaha
n 
offloading 
(L: ,400)

Aspek 
Teknis 
Keterujian 
Teknologi 
(L: ,200)

Aspek 
Ekonomi 
Investasi 
(L: ,465)

Aspek 
Ekonomi 
Biaya 
Operasiona
l dan 
Perawatan 
(L: ,285)

Aspek 
Ekonomi 
Waktu 
Pembangunan 
(L: ,150)

FSU ,333 ,333 ,333 1,000 ,500 1,000

Onshore 1,000 1,000 1,000 ,333 1,000 ,333

Ideal mode Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise Pairwise

Alternative

Aspek 
Ekonomi 
Kandungan
Lokal 
(L: ,100)

Aspek 
Keselamata
n 
Keselamata
n umum 
(L: ,637)

Aspek 
Keselamata
n 
Dampak 
Lingkunga
n 
(L: ,105)

Aspek 
Keselamata
n 
Keamanan 
(L: ,258)

Aspek 
Operasiona
l 
Perijinan 
(L: ,200)

Aspek 
Operasional 
Kemudahan 
operasional 
(L: ,400)

FSU ,333 1,000 1,000 1,000 1,000 ,500

Onshore 1,000 ,333 ,500 ,333 ,250 1,000

Ideal mode Pairwise

Alternative

Aspek Operasional 
Movability 
(L: ,400)

FSU 1,000

Onshore ,250

Page 1 of 123/05/2015 20:15:42

kbakba
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Gambar 4.12 Analisa sensitivitas untuk kasus dasar 

 

Namun demikian, jika bobot dari kriteria teknis yang tadinya bernilai 0.261 dinaikkan 

(menjadi kriteria yang sedikit lebih penting) bobotnya menjadi 0.35, maka model 

onshore LNG terminal terpilih menjadi alternatif yang paling sesuai (Gambar 4.13).  

 

Gambar 4.13 Analisa sensitivitas dengan menaikkan bobot kriteria teknis 

 

Selanjutnya, jika bobot kriteria ekonomi dinaikkan (dari 0.45 menjadi 0.85), yang berarti 

kriteria lainnya dikorbankan, maka model terminal LNG FSU tetap terpilih sebagai tipe 

terminal LNG yang paling sesuai.  

 

 

Gambar 4.14 Analisa sensitivitas dengan menaikkan bobot kriteria ekonomis 
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Selanjutnya, jika bobot kriteria keselamatan dinaikkan (dari 0.169 menjadi 0.65), maka 

model terminal LNG dengan FSU tetap terpilih sebagai model yang paling sesuai, 

sebagaimana terlihat pada Gambar 4.15, demikian juga halnya jika kita menaikkan bobot 

kriteria operasional (Gambar 4.16). 

 

Gambar 4.15 Analisa sensitivitas dengan menaikkan bobot kriteria keselamatan 

 

 

Gambar 4.16 Analisa sensitivitas dengan menaikkan bobot kriteria operasional 

 

Analisa sensitivitas diatas mengindikasikan bahwa berdasarkan penilaian subyektif 

terhadap kriteria dan alternatif, maka terminal LNG dengan tipe FSU memiliki tingkat 

keterpilihan yang kuat sebagai model yang paling sesuai. Sekalipun demikian, penilaian 

terhadap kriteria teknis perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena akan sangat dapat 

mempengaruhi/mengubah hasil pemiliha
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BAB V 

KESIMPULAN 
 

 

Dari pembahasan sebagaimana tercantum pada bagian sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan memberikan dua alternatif terminal penerima LNG (terminal 

di darat dan terminal di laut (FSU)) yang akan ditempatkan di Makassar sebagai hub 

terminal penerima di Indonesia Bagian Tengah sebelum didistribusikan ke beberapa 

pembangkit yang akan dibangun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Tipe terminal LNG yang terpilih berdasarkan empat kriteria yang diberikan (teknis, 

ekonomis, keselamatan, dan operasional) adalah tipe terminal penerima LNG 

terapung/di laut dalam bentuk floating storage unit (FSU). 

2. Kriteria yang paling sensitif yang dapat mengubah pilihan (terminal terapung ke 

terminal yang berada di darat) adalah kriteria teknis dibandingkan dengan ketiga 

kriteria lainnya. Dalam arti, jika nilai bobot aspek teknis dinaikkan 1,35 kalinya 

maka pilihan akan berubah dari FSU ke terminal LNG yang berada di darat. 
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