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BAB III 

METODOLOGI 
 

 

3.1. Data Umum Proyek 

Studi kasus pada penilitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, yaitu proyek Gedung Pusat Akademik dan Riset Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. Proyek pembangunan ini  adalah program 

pengembangan sarana dan prasarana 6 PTKIN atau sering disebut proyek 6 in 1 

yang dilakukan secara multi years (tahun jamak). Gedung yang direncanakan 

sebagai Pusat Akademik dan Riset dengan jumlah 10 lantai tersebut diketahui 

berkonsep Smart and Green Building. Pembangunan infrastruktur yang akan 

dipakai sebagai fasilitas pendukung perkuliahan ini menggunakan dana dari Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementrian Agama RI. Berikut adalah data-

data umum proyek gedung tersebut: 

Nama Proyek   : Gedung Pusat Akademik dan Riset Universitas Islam    

Negeri Raden Intan Lampung 

Alamat : Jalan Letnan Kolonel H.Endro Suratmin, Sukarame, 

Bandar Lampung, Lampung 

Pemilik proyek : UIN Raden Intan Lampung 

Kontraktor  : - PT Adhi Karya (Persero) 

- PT Brantas Abipraya (Persero) 

Konsultan Pengawas : PT Yodya Karya (Persero) 

Konsultan Perencana : PT. Patroon Asindo  

Jenis Kontrak  : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan 

Sumber Dana  : SBSN 

Pada saat penelitian, proyek tersebut sedang dalam proses konstruksi yang artinya 

penelitian kali ini tidak meninjau gedung yang sudah terbangun melainkan pada 

proses konstruksinya. Lokasi proyek merupakan salah satu kawasan 

pengembangan pendidikan tinggi di Bandar Lampung. Berikut gambar lokasi 

proyek untuk penelitian ini. 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

Sumber: Google Maps 

 

3.2. Konsep Penelitian 

3.2.1. Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Data Primer 

Data didapat dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan. 

Jenis data primer pada penelitian ini adalah hasil penilaian green 

construction melalui rekapan hasil kuesioner penerapan indikator green 

construction, wawancara dan observasi ke lapangan untuk mendapatkan 

hasil mengenai indikator yang diterapkan dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan green construction. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi literatur dan 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini yang meliputi data sekunder 

adalah variabel-variabel penilaian pada tabel 3.1 berupa aspek yang telah 

Lokasi 

Proyek 
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ditentukan menurut sistem yang dikembangkan oleh Ervianto untuk 

mengisi penialain indikator Green Construction. Dokumen proyek dan 

dokumentasi di lapangan.  

 

3.2.2. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat, gejala atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan diteliti untuk dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2003). Variabel pada penelitian ini ada 7 aspek, 16 faktor beserta indikator green 

construction sebagai acuan Model Assessment Green Construction, yang 

didasarkan pada Greenship New Building Versi 1.2 yang diuraikan pada Tabel 3.1 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian Assessment Green Costruction 
 Variabel Penelitian 

A1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

F1 Program kesehatan dan keselamatan kerja 

F2 Kesehatan lingkungan kerja tahap konstruksi 

A2 Kualitas Udara dan Kenyamanan 

F3 Kualitas udara tahap konstruksi 

F4 Pemilihan dan operasional peralatan konstruksi 

F5 Perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi 

A3 Manajemen Lingkungan Bangunan 

F6 Dokumentasi 

F7 Manajemen lingkungan proyek konstruksi 

F8 Pelatihan bagi subkontraktor 

F9 Manajemen limbah konstruksi 

A4 Sumber Daya dan Siklus Material 

F10 Sumber daya dan siklus material 

F11 Penyimpanan dan perlindungan material 

A5 Tepat Guna Lahan 

F12 Pengelolaan lahan 

F13 Pengurangan jejak ekologis tahap konstruksi 

F14 Perencanaan dan perlindungan lokasi pekerjaan 

A6 Konservasi Air 

F15 Konservasi dan efisiensi air 

A7 Konservasi Energi 

F16 Konservasi dan efisiensi energi 
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Gambar 3.2 Jumlah Indikator Model Assessment Green Construction (MAGC) 

Sumber: Ervianto,2015 

 

3.2.3. Metode Pengumpulan Data  

Data yang akan gunakan didapat dari hasil tinjuan proyek, beberapa kajian 

referensi dari jurnal, buku , penelitian sebelumnya, hasil dari sebaran kuesioner 

dan wawancara secara langsung kepada responden yang akan dituju. Metode 

pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain :  

a. Metode kuesioner  

Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan yang telah disusun 

sesuai dengan aturan pengukuran, dilakukan melalui media yang ditujukan 

kepada responden. Pada survey penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 

responden yang ahli dan berpengalaman dibidangnya dengan tujuan untuk 

mendapatkan bobot penilaian dan melakukan identifikasi pendekatan 

indikator penilaian penerapan Green Construction dengan MAGC dan 

mencari faktor penghambat penerapan Green Construction. Daftar 

pertanyaan yang digunakan berupa aspek-aspek nilai MAGC yang 

mengacu pada variabel penelitian untuk penentuan bobot penilaian 

menggunakan skala nilai perbandingan berpasangan. 
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Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut 

Saaty (1988), untuk persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam 

menyampaikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 

perbandingan Saaty tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Skala Nilai Perbandingan Berpasangan 

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Elemen A sama penting dengan elemen B 

3 Elemen A sedikit lebih penting dari elemen B 

5 Elemen A jelas lebih penting dari elemen B 

7 Elemen A sangat lebih penting dari elemen B 

9 Elemen A mutlak lebih benting dari elemen B 

2,4,6,8 Nilai-nilai anatara dua nlai pertimbangan-

pertimbangan yang berdekatan 

 

Tingkat kepentingan satu elemen dinilai dengan melakukan perbandingan 

berdasarkan kebijakan pembuat keputusan. Proses perbandingan 

berpasangan ini nantinya akan memilih sebuah kriteria dari level hirarki 

tertinggi, misalnya A, kemudian diambil elemen yang akan dibandingkan, 

misalnya A1, A2, dan A3. Susunan elemen-elemen yang akan 

dibandingkan tersebut terlihat seperti pada tabel 3.3. berikut. 

Tabel 3.3 Contoh Kuesioner Matriks 

Kriteria A1 A2 A3 

A1 1 a b 

A2 1/a 1 c 

A3 1/b 1/c 1 

Skala bilangan dari 1 sampai 9 yang menentukan nilai kepentingan relatif 

antar elemen seperti pada Tabel 3.2. Banyaknya sell yang di isi adalah n(n-

1)/2 dikarenakan matriks tersebut berupa aksioma resiprokal maka elemen 

diagonalnya bernilai 1, jadi yang akan di isi adalah bagian yang bertanda 

bold. Penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner semantik 

diferensial, dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut.  
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (A1) 

Pada aspek ini terdapat dua faktor, yaitu: 

1) Program kesehatan dan keselamatan kerja (F1) 

2) Kesehatan lingkungan kerja tahap konstruksi (F2)  

Tabel 3.4 Contoh Kuesioner Semantik Diferensial 

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

F1                  F2 

F2                  F3 

Sisi kiri lebih  penting         Sisi kanan lebih penting 

Jenis kuesioner semantik diferensial diisi dengan tanda (). Jika kriteria 

yang sebelah kiri lebih penting dari sisi kanan maka angka yang diberi 

tandaa () adalah angka 1 sampai 9 di ruas kiri, begitu sebaliknya. 

Penilaian ini nantinya akan dilakukan oleh responden yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

b. Metode observasi dan wawancara   

Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, maka perlu 

adanya sesi wawancara kepada responden untuk memastikan jawaban dari 

kuesioner yang diisi responden agar mendapatkan data yang secara akurat. 

Melakukakan observasi ke lapangan secara langsung atau disebut metode 

observasi, peneliti secara langsung ke lapangan dan melakukan 

pengamatan serta memperhatikan objek yang diteliti kemudian mencatat 

dan mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting. Pada observasi 

ini peniliti melakukan pengukuran langsung pada objek penelitian yaitu 

proyek pembangunan Gedung Pusat Akademik dan Riset Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mengukur hasil penerapan 

kategori green construction. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan baik dan 

teliti sehingga hasil yang akan didapatkan sesuai kebutuhan data penelitian 

 

3.2.4. Profil Responden 

Kemampuan responden pada bidangnya menjadi salah satu klasifikasi yang harus 

dimiliki pada penelitian kali ini, supaya sesuai dengan apa yang akan dinilai 
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berdasarkan variabel-variabel yang ada. Banyaknya responden sudah ditentukan, 

akan dipilih 5 orang yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahauan yang 

sesuai topik penilitian yaitu untuk menilai capaian green construction. Profil 

responden yang dibutuhkan antara lain nama, jabatan, lama bekerja dan 

pendidikan terakhir. Responden yang akan terlibat dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah: 

a. Project Manager 

Project Manager adalah wakil dari perusahaan atau kontraktor utama yang  

memimpin sebuah proyek dan berhak menerima laporan perkembangan 

terbaru dari berbagai bagian. Project Manager  bertanggungjawab dalam 

mengelola proyek hingga mencapai  target dan terealisasi sesuai yang 

direncanakan dengan baik. Project Manager mengatur segala hal di 

lapangan dengan bantuan beberapa staff serta divisi yang harus dipastikan 

bekerja sesuai dengan fungsinya. 

b. Site Engineer 

Site Engineer bertugas dan bertanggung jawab kepada project manager 

dalam melakukan pekerjaan strusktur. Kedudukannya dalam proyek antara 

lain bertanggung jawab terhadap drafter, safety control, dan administrasi 

sekretariat. 

c. Quantity Surveyor 

Quantity Surveyor merupakan penanggung jawab dalam kuantitas 

pekerjaan  dalam pelaksanaan proyek. Pekerjaan yang dilakukan antara 

lain pekerjaan administrasi proyek, perhitungan volume pekerjaan, 

schedule, serta menghitung kebutuhan material. 

d. Site Procurement, Logistic and Equipment Manager 

Site logistic bertugas sebagai pendatangan, penyimpanan dan penyaluran 

material atau alat proyek ke bagian pelaksana lapangan. 

Bertanggungjawab dalam melakukan pengadaan material dan jasa (sub-

kontraktor) untuk kebutuhan proyek, serta merencanakan dan 

mereview  rencana tahunan, prosedur, kebijakan dan standar dept. logistik 

guna memberikan support terhadap operasional proyek untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan.  
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e.   Health, Safety and Environment (HSE) 

Health, Safety & Environment merupakan pihak yang bertanggung jawab 

atas terjaminnya keselamatan dan keamanan dari pelaksanaan pekerjaan. 

Membuat perencanaan serta melaksanakan kegiatan operasional Kesehatan 

dan keselamatan kerja pada proyek.  

 

3.3. Pengolahan Data  

Data yang telah didapat dari kuisoner dan wawancara kemudian diolah sehingga 

didapat hasil yang diinginkan berupa persentase penerapan indikator Green 

construction. Dan diharapkan dari hasil olahan data tersebut didapatkan langkah 

strategis untuk mengurangi dampak negatif akibat kegiatan konstruksi. Untuk 

mendapatkan persentase tersebut sebelumnya dilakukan penghitungan bobot 

penilaian dari penyebaran kuisoner  menggunakan metode AHP (Analytical 

Hierarcy Procces) dan kemudian diolah menggunakan program bantu Excel. 

3.3.1. Menentukan Bobot Penelitian dengan AHP 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung 

keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang 

kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat di artikan bahwa 

kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), struktur masalah 

yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil 

keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia.  

Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah 

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level 

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu 

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan 

tampak lebih terstruktur dan sistematis. (Syaifullah:2010).   

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan 

metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut :  
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a. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang  dipilih, 

sampai pada sub kriteria yang paling dalam 

b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan 

c. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan. 

 
Gambar 3.3 Hirarki Model Assessment Green Construction (MAGC) 

Sumber: Ervianto,2015 

Setelah pemberian bobot pada tiap hirarki, dilakukan uji konsistensi. Cara 

menghitung indeks konsistensi (consistency index): 

CI = ( max - n)/n – 1………………………………………………………..(3.1) 

Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index 

konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar 

menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai 

yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. 

 

3.3.2. Model Assessment Green Construction (MAGC) 

Mengingat banyaknya standar yang digunakan dalam menerapkan green 

construction pada proyek konstruksi, penulis merasa perlu memahami seperti 

apakah kriteria yang paling sering digunakan oleh para pelaku konstruksi dalam 

menerapkan green construction itu sendiri. Green construction yang dinyatakan 

oleh Ervianto, W.I., (2012) adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan proses 

konstruksi untuk meminimalkan dampak negatif proses konstruksi terhadap 

lingkungan agar terjadi keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan 

kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan mendatang.  Selanjutnya 
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prinsip-prinsip green ini disusun dalam sebuah model yang merepresentasikan 

aktivitas proses konstruksi berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model 

assessment green construction disusun secara hirarki, yaitu: green construction; 

aspek green construction (A.1 s/d A.7); faktor green construction (F.1s/d F.16); 

dan indikator green construction (I.1 s/d I.142) (lihat table 2.1). Dalam setiap 

hirarki, diberikan bobot yang diperoleh melalui proses olah data menggunakan 

metode tertentu. Model assessment green construction ini dikembangkan untuk 

kepentingan evaluasi sendiri terhadap proses konstruksi yang sedang dilaksanakan 

oleh kontraktor dalam proyek konstruksi. 

 
Gambar 3.4 Struktur Model Assessment Green Construction (MAGC) 

Sumber: Ervianto,2015 

Dalam model assessment green construction, disetiap hirarki dapat dihitung nilai 

capaian proses konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, yaitu: (a) nilai indikator 

green construction (NIGC); (b) nilai faktor green construction (NFGC); (c) nilai 

aspek green construction (NAGC); dan ( d) nilai green construction (NGC). 
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a. Nilai Indikator Green Construction (NIGC) 

Nilai indikator green construction (NIGC) dapat dihitung berdasarkan 

notasi matematis sebagai berikut:  

NIGC = (I𝑖𝑖=0 𝑎𝑡𝑎𝑢 1 .  BP𝑘𝑘=0,4 𝑎𝑡𝑎𝑢………….………..…..……(3.2) 

Keterangan: 

 I adalah jawaban responden (i bernilai 1 jika sudah diimplementasikan 

dan 0 jika belum diimplementasikan) 

 BP adalah Bobot Prioritas, k bernilai 0,56 untuk prioritas I dan 0,44 

untuk prioritas II  

Total NIGC = ∑ NIGC𝑖 𝑗 𝑖=1 ……….……….……………..………..(3.3) 

Keterangan:  

 Total NIGC adalah Nilai Indikator Green Construction di setiap faktor  

 i adalah banyaknya Nilai Indikator Green Construction 

 

b. Nilai Faktor Green Construction (NFGC) 

Nilai Faktor Green Construction (NFGC) dihitung berdasarkan notasi 

matematis 3.  

NFGC = ∑ (Total NIGC𝑖 j i=1 .  BFGC𝑖)……………………..……..(3.4) 

Keterangan:   

 i adalah banyaknya faktor green construction  

 Total NIGC adalah Nilai Indikator Green Construction di setiap faktor 

 BFGC adalah Bobot Faktor Green Construction 

Total NFGC = ∑ NFGC𝑖 𝑚 𝑙=1 ………….…...……..……….....……(3.5) 

Keterangan:   

 Total NFGC adalah Nilai Faktor Green Construction di setiap aspek   

 i adalah banyaknya faktor green construction 
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c. Nilai Aspek Green Construction (NAGC) 

Nilai Aspek Green Construction (NAGC) setiap aspek dihitung 

berdasarkan notasi matematis 5. Sedangkan perhitungan total NAGC 

menggunakan notasi matematis 6.  

NAGC = ∑ (Total NFGC j i=1  . BAGC𝑖)………………..………......(3.6)  

Total NAGC = ∑ NAGC𝑖 𝑚 𝑙=1…………………….….………….…(3.7) 

Keterangan:   

 Total NFGC adalah Nilai Faktor Green Construction di setiap aspek  

 BAGC adalah Bobot Aspek Green Construction  

 i adalah banyaknya aspek green construction 

 

d. Nilai Green Construction (NGC) 

Nilai akhir dari green construction selanjutnya disebut dengan Nilai Green 

Construction (NGC) adalah penjumlahan dari seluruh nilai aspek green 

construction yang dituliskan dalam notasi matematis 7.  

NGC = ∑ NAGC𝑖 𝑗 𝑖=1………………….………………….…….…..(3.8) 

Keterangan:   

 NGC adalah Nilai Green Construction 

 i adalah banyaknya nilai aspek dalam sebuah aspek green construction 

 NAGC adalah nilai Aspek Green Construction 

 

e. Nilai Maksimum Model Assessment Green Construction 

Nilai maksimum model assessment green construction akan dicapai 

apabila seluruh indikator green construction dipenuhi di proyek besarnya 

adalah 21,92 selanjutnya disebut dengan Nilai Green Construction Ideal 

(NGC Ideal) di Indonesia. Selain NGC Ideal, terdapat Nilai maksimum 

Model Assessment Green Construction yang dihasilkan berdasarkan 

terpenuhinya seluruh indikator green construction yang telah berhasil 

diimplementasikan di tingkat proyek oleh kontraktor di Indonesia yang 

disebut dengan Nilai Green Construction Terbaik (NGC Terbaik) di 
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Indonesia sebesar 15,47. Kedua nilai ini dapat dimanfaatkan sebagai 

baseline untuk mengetahui seberapa besar capaian kontraktor dalam 

memenuhi indikator green construction dalam sebuah proyek. 

 

3.4. Analisis Hasil Penelitian  

Keluaran dari Model Assessment Green Construction berupa Nilai Indikator 

Green Construction (NIGC),  Nilai Faktor Green Construction (NFGC), Nilai 

Aspek Green Construction (NAGC), dan Nilai Green Construction (NGC). 

Nilai maksimum yang diperoleh apabila seluruh indikator tercapai yaitu sebesar 

21,92 yang disebut dengan Nilai Green Construction Ideal (NGC Ideal). Terdapat 

juga nilai terbaik yang telah berhasil diimplementasikan oleh proyek kontraktor  

di Indonesia sebesar 15,47 yang disebut dengan Nilai Green Construction Terbaik 

(NGC Terbaik). Kedua nilai ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengetahui 

seberapa besar capaian kontraktor dalam memenuhi indikator green construction 

dalam sebuah proyek. 

Setelah didapatkan hasil capaian indikator green construction tersebut, maka 

dapat diketahui faktor yang menghambat penerapannya berdasrkan hasil capaian 

setiap indikatornya. 
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3.5. Diagram Alir Penelitian 

 
Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 


