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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Proyek Konstruksi 

Proyek adalah suatu kegiatan yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan 

alokasi sumber daya terbatas, untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah 

ditentukan. Pengertian proyek yang dimaksud disini dibatasi dalam arti proyek 

konstruksi, yaitu proyek yang berkaitan dengan bidang konstruksi 

(pembangunan). Proyek konstruksi (Gould, 2002, dalam Eka Dannyanti, 2010), 

dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendirikan suatu 

bangunan yang membutuhkan sumber daya, baik biaya, tenaga kerja, material dan 

peralatan. Proyek konstruksi dilakukan secara detail dan tidak dilakukan berulang. 

Proyek konstruksi berkembang searah kemajuan teknologi dan berkembangnya 

kehidupan manusia. Bidang-bidang kehidupan manusia yang semakin kompleks 

dan bervariasi menuntut industri jasa konstruksi, membangun proyek-proyek 

konstruksi sesuai bidang yang dibutuhkan saat ini. Proyek konstruksi untuk 

bangunan pabrik tentu berbeda dengan bangunan rumah sakit. Proyek konstruksi 

bendungan, jalan, jembatan, terowongan, dan proyek teknik sipil lainnya 

membutuhkan spesifikasi, keahlian dan teknologi tertentu, yang tentu berbeda 

dengan proyek perumahan atau pemukiman (Real Estate).  

Ada beberapa karakteristik proyek konstruksi, yaitu :  

a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir.  

b. Bersifat sementara, dimulai dari awal proyek dan diakhiri dengan akhir 

proyek, serta mempunyai jangka waktu terbatas.  

c. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 

tujuan telah ditentukan.  

d. Non rutin, tidak berulang-ulang. Jenis serta intensitas kegiatan berubah 

sepanjang proyek berlangsung. Sehingga tidak ada dua atau lebih proyek 

yang identik, tetapi proyek yang sejenis. 
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Proyek konstruksi secara umum dapat dibagi menjadi 4 kategori antara lain 

sebagai berikut :  

a. Proyek konstruksi bangunan gedung (Building Construction)  

Proyek konstruksi bangunan gedung antara lain bangunan gedung 

perkantoran, rumah sakit, sekolah, pertokoan, rumah tinggal dan 

sebagainya. Apabila dikategorikan dari segi biaya dan teknologi maka 

terdiri dari berskala rendah, menengah, dan tinggi. Pada umumnya 

perencanaan untuk proyek bangunan gedung lebih lengkap dan detail. 

Proyek-proyek pemerintah dan proyek bangunan gedung ini di bawah 

pengawasan dan dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum sub Dinas 

Cipta Karya.  

b. Proyek bangunan perumahan atau pemukiman (Residential Contruction 

/Real Estate)  

Proyek pembangunan perumahan atau pemukiman (real estate) merupakan 

rangkaian yang terdiri dari proses pengadaan, penyediaan, pengelolaan dan 

pembangunan. Sehingga memerlukan perencanaan infrastruktur dari 

perumahan tersebut (jaringan transfusi, jaringan air, dan fasilitas lainnya). 

Proyek pembangunan pemukiman terdiri dari rumah yang sangat 

sederhana sampai rumah mewah, dan rumah susun. Pengawasannya di 

bawah Sub Dinas Cipta Karya.  

c. Proyek konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction)  

Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering Construction) ini pada 

umumnya adalah  proyek-proyek yang bersifat infrastruktur berupa proyek 

bendungan, jalan kereta api, proyek jalan raya, jembatan, pelabuhan, 

terowongan dan lain-lain. Proyek ini termasuk pada jenis proyek berskala 

besar yang membutuhkan teknologi tinggi.  

d. Proyek konstruksi industri (Industrial Construction)  

Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis ini biasanya proyek industri  

yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus seperti kilang 

minyak, industri berat/industri dasar, pertambangan, dan nuklir. 

Konstruksi industri pada pelaksanaannya akan membutuhkan ketelitian, 

keahlian dan teknologi yang spesifik. 
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Tahap pekerjaan konstruksi menurut Herry, 2011 :  

a. Pekerjaan Persiapan  

1) Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi  

2) Pekerjaan pembersihan dan pengukuran lapangan  

3) Pembuatan direksi keet  

4) Pembuatan jalan kerja proyek  

b. Pekerjaan Tanah  

1) Pekerjaan galian tanah pondasi  

2) Pekerjaan urugan pasir  

3) Pekerjaan urugan tanah  

c. Pekerjaan Pondasi  

1) Pekerjaan pasangan pondasi  

2) Pekerjaan beton 

d. Pekerjaan Struktur Atas : Pekerjaan beton  

e. Pekerjaan Finishing : Pekerjaan dinding dan finishing 

 

2.2. Konstruksi Hijau (Green Construction) 

USEPA (2010) mendefinisikan green construction adalah suatu praktik 

membangun dengan menerapkan proses yang memperhatikan lingkungan serta 

efisiensi sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan mulai dari tapak untuk 

perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan dekonstruksi. 

Menurut U.S Enviromental Protection Agency (2010), konstruksi hijau (green 

construction) adalah upaya menghasilkan suatu bangunan dengan menggunakan 

proses-proses yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien 

selama daur hidup bangunan dari tahap perencanaan, pembangunan, operasional, 

pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran.  

Green construction menurut Budisuanda (2011) dapat disebutkan menjadi 

beberapa aspek, diantaranya adalah :  

a. Proses pembangunan yang berusaha mengurangi material yang merusak 

lingkungan  

b. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni sekitar 
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c. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas ambang 

toleransi 

d. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar. 

e. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas bahan 

kimia yang berbahaya 

f. Proses pembangunan yang seharusnya memanfaatkan kembali sisa-sisa 

material 

Green construction diinterpretasikan sebagai konstruksi yang didasarkan pada 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan 

berkelanjutan sendiri adalah pembengunan yang ditujukan untuk menyediakan 

kualitas kehidupan yang lebih baik untuk semua orang saat ini dan generasi yang 

akan datang, yang meliputi tiga tema penting, yaitu sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. Green construction ini merupakan salah satu rangkaian dalam 

pengadaan green bulding. Menurut Imam Soeharto, menyadari dampak kegiatan 

pembangunan yang dapat berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup maka 

pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang ketentuan 

pokok pengelolaan lingkungan, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam PP 

No.29 Tahun 1986. Undang-undang beserta peraturan pelaksanaan tersebut 

dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan pencegahan terhadap suatu rencana 

kegiatan, misalnya proyek yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan. Dalam undang-undang tersebut pengelolaan lingkungan hidup 

diwajibkan berpegang pada azas pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang 

bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Hal ini berarti kegiatan pembangunan 

proyek dan pengoperasian unit hasil proyek harus berpatokan pada wawasan 

lingkungan. 

 

2.2.1. Konsep Green Construction  

Glavinich (2008) menyatakan bahwa konsep green construction mencakup hal-hal 

sebagai berikut: perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi, konservasi 

material, tepat guna lahan, manajemen limbah konstruksi, penyimpanan dan 

perlindungan material, kesehatan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja 

yang ramah lingkungan, pemilihan dan operasional peralatan konstruksi, 
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dokumentasi. Kibert (2008) menjelaskan konsep green construction mencakup 

hal-hal sebagai berikut: rencana perlindungan lokasi pekerjaan, program 

kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan limbah pembangunan atau 

bongkaran, pelatihan bagi subkontraktor, reduksi jejak ekologis proses konstruksi, 

penanganan dan instalasi material, kualitas udara. 

Ada 2 manfaat langsung konsep green constrution yaitu :  

a. Manfaat Lingkungan  

1) Penghematan Energi  

2) Penghematan Air  

3) Pengendalian Buangan  

b. Manfaat Ekonomi  

1) Penghematan biaya energi  

2) Efisiensi biaya buangan  

3) Efisiensi Biaya operasional dan pemeliharaan gedung  

4) Intensif fiskal bagi green construction (pada negara tertentu) 

 

2.2.2. Standar Penerapan Green Construction 

Proyek konstruksi bisa dikatakan telah melaksanakan green construction atau 

tidak dapat ditentukan dengan suatu acuan atau faktor-faktor dalam penerapan 

green construction tersebut. Beberapa standar yang membahas mengenai kriteria 

penerapan green construction pada proyek konstruksi antara lain adalah:  

a. BREEAM (building research  establishment enviromental assessment 

method).  

BREEAM merupakan standar pengukuran hijau untuk bangunan di 

Inggris, yang dirumuskan pertama kali tahun 1990 oleh Building Research 

and Establishment (BRE). Parameter pengukuran hijau meliputi 10 

aspek/sektor yaitu :  

1) Energi, mencakup energi operasional dan emisi CO2 yang dihaslkan  

2) Manajemen, meliputi kebijakan dan manajemen tapak/bangunan  

3) Kesehatan dan Kualitas Hidup, meliputi kebisingan, pencahayaan, 

kualitas udara, dsb  

4) Transportasi, terkait dengan emisi CO2  
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5) Air, terkait konsumsi dan efisiensi penggunaannya  

6) Material, terkait dampak yang terkandung pada material bangunan  

7) Limbah, terkait pengelolaan dan konstruksi yang efisien  

8) Tata Guna Lahan, meliputi jenis tapak dan intensitasnya  

9) Polusi, mengetahui tingkat polusi udara dan air di sekitar bangunan  

10) Ekologi, meliputi nilai ekologis, konservasi dan peningkatan kualitas 

tapak/lingkungan.  

Penilaian dalam bentuk rating/pemeringkatan dengan tingkatan Pass, 

Good, Very Good, Excellent dan tertinggi Outstanding. 

b. LEED (leadership in energy and environmental design)   

Standar hijau lain adalah LEED  (Leadership in Energy and 

Environmental Design) yang dikeluarkan oleh United States Green 

Building Council (USGBC) pada tahun 1998. LEED digunakan untuk 

menilai bangunan atau lingkungan pada tahap praperancangan maupun 

dalam kondisi telah terbangun. Parameter utama adalah seperti berikut :  

1) Tapak/Lokasi yang Berkelanjutan (Sustainable Site), meliputi 

pemilihan lokasi, kepadatan dan konektivitas dengan lingkungan, 

transportasi alternatif, pengembangan tapak, pengurangan polusi.  

2) Efisiensi Air (Water Efficiency), meliputi pengurangan penggunaan air, 

penataan air yang efisien, inovasi teknologi pengelolaan air limbah.  

3) Energi dan Atmosfir (Energy and Atmosphere), meliputi optimalisasi- 

kinerja energi, sistem energi terbarukan pada tapak, manajemen lanjut 

AC,penggunaan energi ramah lingkungan.  

4) Material dan Sumber Daya (Material and Resources), meliputi 

konservasi bangunan, manajemen pengelolaan sampah konstruksi, 

penggunaan ulang material, daur ulang, material regional, material 

yang terbaharukan, penggunaan kayu yang bersertifikasi.  

5) Kualitas Lingkungan Ruang Dalam (Indoor Environmental Quality), 

meliputi optimalisasi ventilasi, manajemen kualitas udara, material 

dengan emisi rendah (lowemitting), sistem yang terkontrol untuk 

pencahayaan dan penghawaan buatan, optimalisasi pencahayaan alami 

dan pemandangan luar.  
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6) Inovasi Perancangan (Innovation in Design)  

7) Prioritas Regional (Regional Priority)  

Penilaian LEED dilakukan dengan scoring/points, dengan tingkatan 

sebagai berikut :  

1) Certified, 40 – 49 points  

2) Silver, 50 – 59 points  

3) Gold, 60 – 79 points  

4) Platinum, 80 points ke atas. 

c. GREEN STAR (Standar Bangunan Hijau Australia) 

Standar penilaian bangunan hijau GREEN STAR dikeluarkan oleh Green 

Building Council Australia (GBCA) pada tahun 2002. Perumusan standar 

hijau ini bertujuan untuk menciptakan sistem penilaian bangunan hijau 

secara komprehensif terutama di dalam industri properti. Kategori 

penilaian GREEN STAR terdiri dari :  

1) Management, untuk mengetahui tingkat adopsi terhadap prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian.  

2) Energy, terkait reduksi emisi gas rumah kaca, melalui efisiensi dan 

penggunaan energi alternatif.  

3) Water, mengurangi penggunaan air melalui perancangan sistem 

pelayanan bangunan yang efisien, penerapan sistem daur ulang air dan 

sumber air lain (misal air hujan).  

4) Land Use and Ecology, mengurangi dampak negatif terhadap 

ekosistem dengan merestorasi flora dan fauna.  

5) IEQ, penerapan sistem utilitas bangunan yang efisien seperti HVAC, 

pencahayaan dan penghunian.  

6) Transport, pengurangan kendaraan pribadi dengan menyediakan 

sistem transportasi alternatif.  

7) Material, pemilihan material yang sesuai, penggunaan material daur 

ulang serta manajemen yang efisien.  

8) Emissions, kontrol terhadap polusi dari bangunan serta kontribusi 

bangunan terhadap ekosistem sekitarnya.  
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Penilaian rating dilakukan dengan menentukan point/score, dengan 

kategori sebagai berikut :  

1) One Star 10 – 19 points  

2) Two Star 20 – 29 points  

3) Three Star 30 – 44 points  

4) Four Star 45 – 59 points Best Practice  

5) Five Star 60 – 74 points Australian Excellence  

6) Six Star 75 + points World Leader 

d. HKBEAM (Hong Kong building environmental assessment method)  

HKBEAM pertama kali didirikan di Hongkong pada tahun 1996. 

HKBEAM adalah sistem pengklasifikasian yang dimana membagi 

bangunan kedalam empat kategori terhadap hubungannya ke aspek 

lingkungan yaitu Excellent, Verry Good, Good, dan Fair. HKBEAM 

bertujuan untuk mengukur, mengembangkan, dan menilai suatu kinerja 

bangunan tehadap siklus bangunan itu melalui seperangkat kriteria terbaik 

mereka. Semua bangunan di bawah kepemilikan tunggal dapat dinilai oleh 

HKBEAM. Metode ini terus berkembang sebagai metode pengkajian 

kelestarian lingkungan. 

e. GREENSHIP - GBCI (green building council Indonesia)  

Mengikuti jejak beberapa negara yang telah merumuskan kriteria dan 

standar pengukuran bangunan hijau, maka pada tahun 2009 di Indonesia 

dibentuk Lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI) sebagai 

lembaga non pemerintah.  Green Building Council Indonesia adalah 

lembaga mandiri (non government) dan nirlaba (non-for profit) yang 

berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam 

mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi 

transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. GBCI tercatat 

sebagai anggota dari World Green Building Council yang berpusat di 

Kanada. Penyusunan sistem rating oleh GBCI dilakukan untuk dua 

kategori utama bangunan yaitu Bangunan Baru (New Building) dan 

Bangunan Eksisting (Existing Building). Untuk bangunan baru sudah 

tersusun sistem rating-nya, sedangkan untuk bangunan eksisting sedang 
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dalam tahap diseminasi, yang diluncurkan pada April 2011. GREENSHIP 

bersifat khas Indonesia seperti halnya perangkat penilaian di setiap negara 

yang selalu mengakomodasi kepentingan lokal setempat. Program 

sertifikasi GREENSHIP diselenggarakan oleh Komisi Rating GBCI secara 

kredibel, akuntabel dan penuh integritas. GREENSHIP  sebagai sebuah 

sistem rating terbagi atas enam aspek yang terdiri dari :  

1) Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development/ASD)  

2) Efisiensi Energi & Refrigeran (Energy Efficiency & Refrigerant/EER)  

3) Konservasi Air  (Water Conservation/WAC)  

4) Sumber & Siklus Material (Material Resources & Cycle/MRC)  

5) Kualitas Udara & Kenyamanan Udara (Indoor Air Health & 

Comfort/IHC)  

6) Manajemen Lingkungan Bangunan (Building & Enviroment 

Management) 

Masing-masing aspek terdiri atas beberapa Rating yang mengandung 

kredit yang masing-masing memiliki muatan nilai tertentu dan akan diolah 

untuk menentukan penilaian. Saat ini GBCI telah melakukan proses 

penilaian terhadap beberapa bangunan  di Indonesia seperti Bakrie Tower, 

Ciputra World dan Kampus ITSB, sebagai pilot project penilaian hijau di 

Indonesia. 

 

2.2.3. Aspek-aspek Green Construction 

Aspek-aspek green construction yang harus diterapkan untuk mencapai green 

building yang baik dan tepat antara lain: 

a. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan 

sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk 

meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral 

maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan 

lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja 

yang efektif dan efisien. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) diatur secara lengkap dalam PP No.50 Tahun 2012. Dalam 
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peraturan tersebut mencakup pula form penilaian keselamatan dan 

kesehatan kerja yang dapat digunakan oleh kontraktor ataupun konsultan 

untuk menilai sejauh mana penerapan SMK3 pada suatu proyek 

konstruksi. Dengan adanya penyuluhan terhadap keselamatan dan 

kesehatan kerja diharapkan akan mengurangi tingkat kecelakaan yang 

terjadi pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. Penyuluhan kesehatan 

dapat membantu mensukseskan penerapan metode green construction 

sehingga proyek menjadi lebih ramah lingkungan. Selain itu keselamatan 

dan kesehatan kerja harus didukung oleh adanya peralatan standar K3 di 

proyek. Peralatan ini seharusnya wajib digunakan oleh para tenaga kerja, 

tetapi minimnya kesadaran terhadap keselamatan membuat para tenaga 

kerja kurang menyadari pentingnya peralatan peralatan tersebut. Adapun 

peralatan standar K3 di proyek ialah: pakaian kerja, sepatu kerja, kacamata 

kerja, penutup telinga, sarung tangan, helm, masker, sabuk pengaman, 

tangga, dan kotak P3K. Peralatan tersebut digunakan sesuai kebutuhan 

para tenaga kerja.   

b. Kualitas Udara dan Kenyamanan 

Kualitas udara dan kenyamanan yang dimaksud adalah suatu kondisi 

termal yang dirasakan manusia diakibatkan oleh elemen-elemen arsitektur 

dan lingkungan. Kondisi nyaman menunjukkan keadaan yang bervariasi 

untuk setiap individu, sehingga kenyamanan bersifat subyektif dan 

berhubungan dengan keadaan tingkat aktivitas, pakaian, suhu udara, 

kecepatan angin, rata-rata suhu pancaran radiasi dan kelembaban udara 

(Gates 1972). Kualitas udara dan kenyamanan merupakan proses yang 

melibatkan proses fisik fisiologis dan psikologis. Kualitas udara dan 

kenyamanan termal adalah kondisi seseorang yang mengekspresikan 

kepuasan dirinya terhadap lingkungan termalnya. Variabel fisik 

kenyamanan termal dan pemaknaan istilah-istilah kenyamanan termal 

ruang meliputi suhu udara, suhu radiasi rata-rata, kelembaban udara, dan 

pergerakan udara atau angin (Latifah et al. 2013).  

c. Manajemen Lingkungan Bangunan  
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Sistem manajemen lingkungan adalah suatu sistem yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengelola lingkungan. Dalam penelitian ini lingkungan 

yang dimaksud adalah lingkungan dalam proyek dan selama proses 

konstruksi berlangsung. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh 

perusahaan kontraktor untuk melakukan sistem manajemen lingkungan 

adalah identifikasi isu lingkungan dan kecenderungannya dalam dugaan 

publik, evaluasi dampak isu, penelitian dan analisa, pengembangan posisi, 

pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi. Green building juga 

meliputi aspek manajemen lingkungan dan pengolahan limbah secara 

lokal. Beberapa kriteria desainnya antara lain penggunaan material kayu 

yang bersertifikat untuk mendukung manajemen pemeliharaan hutan, 

penggunaan material yang didesain untuk dapat dibongkar dan dirakit 

ulang dan didaur/digunakan ulang pada fungsi terakhirnya, penggunaan 

material dari sumber daya terbarukan serta manajemen limbah, baik padat 

maupun cair yang ramah lingkungan. 

d. Sumber Daya dan Siklus Material 

Green Material memiliki arti yang lebih luas dari sekedar material ramah 

lingkungan. Pengertian material ramah lingkungan sendiri pada umumnya 

menyangkut dari sisi produk material itu sendiri. Material ramah 

lingkungan adalah material yang pada saat digunakan dan dibuang, tidak 

memiliki potensi merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. 

Sedangkan,  Green Material memiliki pengertian lebih besar selain hanya 

dari sisi produk materialnya saja yang ramah lingkungan. Tetapi, juga 

meninjau keberlanjutan dari sumber material, proses produksi, proses 

distribusi, dan proses pemasangan. Serta dapat mendukung penghematan 

energi (energi listrik dan air), meningkatkan kesehatan dan kenyamanan, 

dan efisiensi manajemen perawatan bangunannya. Material harus berasal 

dari bahan yang dapat digunakan kembali atau terbarukan, dibuat secara 

aman dan efisien tanpa menciptakan polusi atau limbah yang berbahaya. 

Menurut Wulfram I. Ervianto (2013), material ekologis atau ramah 

lingkungan yaitu material yang bersumber dari alam dan tidak 

mengandung zat-zat yang mengganggu kesehatan, misalnya batu alam, 
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kayu, bambu, tanah liat. Selain itu, menurut Frick & Suskiyatno (2007) 

bahan bangunan dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek penggolongan 

ramah lingkungannya, seperti bahan bangunan yang dapat dibudidayakan 

kembali (regenerative), bahan bangunan alam yang dapat digunakan 

kembali (recycling), bahan bangunan alam yang mengalami perubahan 

transformasi sederhana, bahan bangunan alam yang mengalami beberapa 

tingkat perubahan transformasi, serta bahan bangunan komposit. 

Kebutuhan akan pembangunan properti yang semakin meningkat 

mendorong pihak industri material bangunan untuk menghasilkan inovasi 

produk material bangunan yang ramah lingkungan sehingga dapat bersaing 

di pasar industri. Pemilihan dalam produk material menjadi aspek yang 

sangat penting dalam mewujudkan konsep Green Building. Menurut 

Siagian (2005) terdapat beberapa faktor dan strategi yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih material bangunan :  

1) Bangunan yang dirancang dapat dipakai kembali dan memperhatikan 

sampah/buangan bangunan pada saat pemakaian.  

2) Bahan bangunna tersebut dapat dipakai kembali (didaur ulang)  

3) Keaslian material  

4) Energi yang diwujudkan (embodied energy)  

5) Produksi material  

6) Dampak dari material  

7) Material yang mengandung racun  

8) Efisiensi ventilasi  

9) Teknik konstruksi yang digunakan  

10) Memprioritaskan material alami  

11) Mempertimbangkan durabilitas dan umur dari produk 

e. Tepat guna lahan 

Penggunaan lahan yang tepat guna dan efisien, tidak menggunakan seluruh 

lahan yang ada untuk bangunan melainkan menyediakan 30% dari total 

lahan untuk daerah resapan. Pembangunan bangunan di suatu kawasan 

harus dapat menunjang keberlanjutan dari kawasan tersebut tanpa 

mengurangi kualitas lingkungan dan kualitas hidup manusia seperti 
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produktivitas, kesempatan kerja, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

Dengan memperhatikan aspek tepat guna lahan, diharapkan adanya upaya 

mengurangi pengaruh negatif keberadaan bangunan terhadap lingkungan 

hidup dan lingkungan sekitarnya (Firnanda 2012). Bangunan yang tidak 

memperhatikan aspek penggunaan lahannya terlebih lagi akan menambah 

permasalahan lingkungan, oleh karena itu diperlukan aspek tepat guna 

lahan dalam memanfaatkan lahan suatu bangunan. 

f. Konservasi Air 

Konservasi air adalah upaya untuk memelihara keberadaan dan mutu air 

tanah supaya tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai 

guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik di masa sekarang maupun 

di masa yang akan datang. (UU RI No.7 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 

Tentang Sumber Daya Air). Konservasi air dilakukan dengan tujuan utama 

untuk melakukan efisiensi pemakaian air tanah. Menurut Green Building 

Council Indonesia (GBCI, 2013) konservasi air dapat dilakukan dengan 

melakukan beberapa upaya seperti: pemasangan meteran air, pehitungan 

penggunaan air, mengurangi penggunaan air, pemasangan fitur-fitur air, 

mendaur ulang air, penggunaan sumber air alternatif selain air tanah, 

penampungan air hujan, dan efesiensi penggunaan air lansekap.  

g. Konservasi Energi 

Konservasi/penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah 

penggunaan energi atau penggunaan energi yang optimal sesuai dengan 

kebutuhan sehingga akan menurunkan biaya energi yang dikeluarkan. 

Tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian sumber 

daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan 

teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, dan rasional untuk 

mewujudkan kemampuan penyediaan energi. 

 

2.3. Identifikasi Kendala dalam Menerapkan Green Construction 

Di banyak negara, penerapan konsep green construction terbukti memberikan 

manfaat positif. Namun di Indonesia penerapan konsep ini masih menemui 

banyak hambatan baik seperti pemahaman dan kesadaran para pelaku 
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pembangunan yang belum sama dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan.  

Menurut Sinulingga (2012), hambatan yang dihadapai dalam penerapan green 

construction adalah:  

a. Pembiayaan dan perawatan green construction  

b. Modal dan biaya   

c. Pembuatan peraturan yang sah dalam penerapan green construction   

d. Membangun kesadaran masyarakat pentingnya green construction  

e. Penataan kota untuk mewujudkan konsep green construction   

f. Pemilihan material / bahan bangunan ramah lingkungan   

g. Kurangnya keperdulian terhadap kesehatan  

h. Pembuatan disain yang strategis  

Ervianto (2014) mengidentifikasi hambatan yang dihadapi kontraktor dalam 

pengimplementasian green construction yaitu:  

a. Teknologi: penggunaan bahan bakar alternative, teknologi daur ulang, 

terbatasanya ketersediaan peralatan ramah lingkungan dalam hal tingkat 

kebisingan, implementasi komponen prafabrikasi, ragam material terbarukan.  

b. Peran aktif pemilik proyek: mensyaratkan pemakaian kayu yang dapat 

dipertanggung jawabkan asal usulnya, pembuatn sisem untuk infiltrasi tanah, 

ketentuan filterisasi air  yang akan disalurkan kedalam tanah, tidak menebang 

pohon kecuali didalam bangunan, penggunaan air bersih yang bertanggung 

jawab, melakukan monitoring sampah yang dihasilkan, mementau kebisingan, 

getaran dan kondisi air tanah akibat proyek, memantau kualitas udara selama 

proyek berlangsung untuk menciptakan udara yang bersih. 

c. Terbatasnya regulasi yang mengatur tentang implementasi green construction; 

standarisasi terkait dengan penerangan yang sesuai untuk aktivitas konstruksi 

baik didalam maupun luar ruangan, ketentuan penggunaan alat konstruksi 

yang rendah emisi dan berbahan bakar yang efisien. 

d. Sosialisasi penghematan air, energy, penggunaan sensor cahaya, tidak 

menggunakan zat berbahaya seperti merkuri, styrofoam yg tidak ramah 

lingkungan.  
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e. Campur tangan pendanaan dalam hal peremajaan berbagai peralatan yang 

rendah emisi dan efisien bahan bakar. 

Dapat dijelaskan disini bahwa dari studi pustaka dapat disimpulkan terdapat  

beberapa sumber kendala dalam penerapan green construction yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Kendala dalam Menerapkan Green Construction 

No. Kendala dalam Menerapkan Green Construction 

1. Regulasi  

1. Kurangnya aturan yang detail mengenai penerapan green construction 

di Indonesia  

2. Belum adanya guideline yang comprehensive dalam menerapkan green 

construction 

 

2. Pemerintah  

1. Kurangnya dukungan dari pemeintah dalam menerapkan green 

construction  

2. Penataan wilayah dalam mendukung green construction  

3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai penghematan sumber 

energy yang menunjang konstruksi  

4. kendala prioritas yang diciptakan oleh tekanan luar dimana pemerintah 

harus meresponnya  

5. Kendala procedural dari institusi atau organisasi 

 

3. Finansial  

1. Pembiayaan dan perawatan green construction yang dirasakan mahal 

dari pemilik proyek  

2. Risiko keuangan yang dirasakan terlalu besar bagi pemilik proyek 

 

4. Teknis  

1. Susah untuk mendapatkan serifikat yang bisa memastikan bahwa 

material yang dipakai adalah material yang ramah lingkungan 

 

5. Teknologi  

1. Masih kurangnya alternatif material dan metode pelaksanaan dalam 

menerapkan green construction 

 

6. Pendidikan:  

1. Kurang tenaga ahli di pemerintahan mengenai green construction  

2. Kurangnya pengetahuan, pengalaman  dan kontraktor mengenai green 

construction  

3. Kurangnya pengetahuan dan keahlian konsultan mengenai green 

construction  

4. Kurangnya best practice dan lesson learnt mengenai green construction 
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7. Budaya dan Kebiasaan/ Culture and Behaviour  

1. Sikap antipasti/ resisten untuk menerapkan green construction  

2. Kurang menyadari manfaat dari green construction  

3. Merasa tidak perlu dengan penerapan green construction 
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2.4. Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Green Construction antara lain: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Judul Masalah Tujuan Kesimpulan 

1 Wulfram 

I. Ervianto 

2015 Capaian Green 

Construction Dalam 

Proyek Bangunan 

Gedung 

Menggunakan 

Model Assessment 

Green Construction 

Data statistik 

memperlihatkan bahwa 

pembangunan di Indonesia 

mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Konstruksi 

tersebut menggunakan 

sumber daya alam yang 

bersumber dari dalam bumi 

dan menghasilkan limbah 

sebagai hasil sampingan 

proses konstruksi. 

Mengetahaui hal-hal 

yang telah dicapai oleh 

kontraktor dalam 

menjalankan aktivitas 

proses konstruksinya 

khususnya dalam 

proyek bangunan 

gedung menggunakan 

model assessment 

green construction 

untuk proyek bangunan 

gedung. 

Capaian kontraktor dalam 

setiap aspek green 

construction sudah 

mencapai standar. 

Kontraktor milik BUMN 

mempunyai peluang lebih 

besar untuk mencapai green 

construction dibandingkan 

dengan kontraktor swasta. 

2 Mada 

Asawidy
1
, 

Yusronia 

Eka Putri, 

S.T., 

M.T
2
, dan 

Christiono 

Utomo, 

S.T., 

M.T., 

PhD
3
. 

2011 Analisis Kriteria 

Penerapan Green 

Construction Pada 

Proyek Konstruksi 

Di Surabaya 

Banyaknya standar yang 

digunakan dalam 

menerapkan green 

construction pada proyek 

konstruksi, perlu mengamati 

apakah kriteria yang paling 

sering digunakan oleh para 

pelaku konstruksi dalam 

menerapkan green 

construction itu sendiri. 

Mengetahui kriteria 

yang paling dominan 

dalam menerapkan 

Green Construction di 

proyek konstruksi serta 

mengetahui tingkat 

kepedulian para pelaku 

konstruksi mengenai 

penerapan Green 

Conctruction itu 

sendiri. 

Hasilnya diketahui bahwa 

peralatan merupakan 

kriteria yang paling 

dominan dalam menerapkan 

Green Construction pada 

proyek konstruksi di 

Surabaya. Diketahui juga 

bahwa pada proyek 

konstruksi tingkat 

kepedulian para pelaku 

konstruksi sangat tinggi. 
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3 Wulfram 

I. 

Ervianto
1
,   

Biemo W. 

Soemardi
2

, 

Muhamad 

Abduh
3
, 

dan 

Suryamant

o
4
 

2013 Identifikasi Indikator 

Green Construction 

Pada Proyek 

Konstruksi 

Bangunan Gedung 

Di Indonesia 

Konstruksi Indonesia 

melakukan promosi 

sustainable construction 

melalui penghematan bahan 

dan pengurangan limbah 

(bahan sisa) serta 

kemudahan pemeliharaan 

bangunan pasca konstruksi. 

Mengidentifikasi 

indikator green 

construction dalam 

proses konstruksi pada 

bangunan gedung di 

Indonesia. 

Jumlah indikator green 

construction yang 

dihasilkan secara 

keseluruhan adalah 142 

indikator yang terdiri dari 

77 indikator Prioritas I dan 

65 indikator Prioritas II. 

4 Anik 

Ratnaning

sih
1
, 

Akhmad 

Hasanuddi

n
2
, Richo 

Hermansa
3 

2019 Penilaian Kriteria 

Green Building Pada 

Pembangunan 

Gedung IsDB 

Project  Berdasarkan 

Skala Indeks 

Menggunakan 

Greenship Versi 1.2 

(Studi Kasus: 

Gedung Engineering 

Biotechnology 

Universitas Jember) 

Hal yang mendasari akan 

pentingnya Green Building 

saat ini adalah Global 

Warming Issue. Konsep 

Green Building hadir dan 

menjadi kebutuhan ditengah 

fenomena Global Warming, 

konsep tersebut dianggap 

sebagai salah satu solusi 

untuk mengurangi 

kerusakan lingkungan dan 

meminimalkan emisi karbon 

dari sektor konstruksi. 

Menilai penerapan dan 

menentukan 

predikat/rating Green 

Building pada Gedung 

IsDB Engineering 

Biotechnology 

Universitas Jember 

dengan menggunakan 

skala indek dalam 

tahap perencanaan/ 

tahap Recognisi Desain 

(DR) 

Hasil indek penilaian pada 

setiap kategori Greenship 

pada perencanaan gedung 

IsDB Engineering 

Biotechnology didapatkan 

nilai indek 30 (tiga puluh) 

dengan presentase 38.96%, 

maka gedung IsDB 

Engineering Biotechnology 

dapat dikategorikan sebagai 

Green Building dengan 

peringkat Bronze/Perunggu. 

5 Fitra 

Febrina
1
, 

Buraida
2
, 

Febriyanti 

2020 Penilaian Kriteria 

Green Building Pada 

Gedung Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis  

Seberapa besar nilai 

persentase penerapan green 

building berdasarkan 

kriteria standar Greenship 

memperoleh nilai 

persentase dan predikat 

greenship dari hasil 

penerapan green 

Gedung Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Ar-

Raniry Banda Aceh belum 

memenuhi sebagian kriteria 
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Maulina
3
 Islam Universitas 

Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh 

Menggunakan 

Peringkat Penilaian 

Greenship Rating 

Tools For New 

Building Versi 1.2 

pada sebuah bangunan 

gedung terbangun. 

building serta 

mendapatkan kriteria 

apa saja yang sudah 

dan belum diterapkan 

pada gedung Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Ar-

Raniry Banda Aceh 

menggunakan 

perangkat penilaian 

Greenship yang 

dikeluarkan oleh Green 

building Council 

Indonesia (GBCI) 

prasyarat. Gedung Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

memperoleh 21 poin dari 

101 total poin. Sehingga 

belum dapat dikategorikan 

kedalam Green Building, 

menurut Greenship.   
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Tabel 2.3 Research Gap 

No. Penelitian Peneliti Research Gap 

1 Capaian Green 

Construction Dalam 

Proyek Bangunan 

Gedung Menggunakan 

Model Assessment 

Green Construction 

Wulfram I. 

Ervianto 

(2015) 

Penilaian capaian dilakukan pada 13 

bangunan yang tersebar di wilayah 

Indonesia, yang dikerjakan 

kontraktor BUMN dan swasta  

menggunakan Model Assessment 

Green Construction (MAGC). 

Hasilnya dapat disimpulkan  secara 

umum kontraktor milik BUMN 

mampu memenuhi indikator green 

construction lebih banyak jika 

dibandingkan kontraktor milik 

swasta. 

2 Analisis Kriteria 

Penerapan Green 

Construction Pada 

Proyek Konstruksi Di 

Surabaya 

Mada 

Asawidya
1
 

Yusronia Eka 

Putri, ST, 

MT
2
 

Christiono 

Utomo, ST, 

MT, PhD
3
 

(2011) 

 

Penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan 30 responden yang 

merupakan para pelaku konstruksi 

pada 4 proyek bangunan di Surabaya, 

untuk mengetahui kriteria yang 

paling dominan dalam menerapkan 

Green Construction. Hasil dari 

penelitian diketahui  bahwa peralatan 

merupakan kriteria yang paling 

dominan dalam menerapkan Green 

Construction pada proyek konstruksi 

di Surabaya. 

3 Penilaian Kriteria Green 

Building Pada 

Pembangunan Gedung 

IsDB Project  

Berdasarkan Skala 

Indeks Menggunakan 

Greenship Versi 1.2 

(Studi Kasus: Gedung 

Engineering 

Biotechnology 

Universitas Jember) 

Anik 

Ratnaningsih
1
 

Akhmad 

Hasanuddin
2
 

Richo 

Hermansa
3
 

(2020) 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif 

pada kriteria Green Building 

berdasarkan perangkat penilaian 

Greenship untuk Bangunan Baru 

Versi 1.2 yang bertujuan untuk 

menilai konsep penerapan Green 

Building dan mengetahui 

predikat/rating pada gedung IsDB 

Engineering Biotechnology 

Universitas Jember.  gedung IsDB 

Engineering Biotechnology.  Hasil 

indek penilaiannya dapat 

dikategorikan sebagai Green 

Building dengan peringkat 

Bronze/Perunggu. 

4 Penerapan Konsep 

Green Building Pada 

Industri Jasa Konstruksi 

Di Manado 

Frensy 

Yuliani 

Massie
1
 

Ariestides K. 

T. Dundu
2
 

Penelitian ini merupakan survey 

tentang pemahaman kontraktor dan 

para pelaku jasa konstruksi yang ada 

di Manado. Ada 20 responden yang 

terlibat untuk  mengetahui kendala 
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Jermias 

Tjakra
3
 

(2018) 

apa saja yang dihadapi oleh para 

pelaku jasa konstruksi yang ada di 

Manado dalam menerapkan konsep 

green building. Diketahui  faktor 

kendalanya antara lain kurangnya 

pemahaman mengenai green 

building, tidak dikenalnya produk-

produk dan bahan bangunan yang 

berlabel ramah lingkungan, kurang 

nya studi-studi kasus dan penelitian 

tentang green building. 

5 Capaian Green 

Construction Pada 

Proyek Bangunan 

Gedung Dengan Model 

Assessment Green 

Construction (MAGC) 

(Studi Kasus : Gedung 

Pusat Akademik Dan 

Riset Universitas Islam 

Negeri Raden Intan 

Lampung) 

 

Ledy Enjelina 

(2020) 

Penelitian ini untuk menghitung nilai 

capaian green construction bangunan 

gedung hijau yang sedang dalam 

tahap konstruksi. Penelitian 

menggunakan Model Assessment 

Green Construction (MAGC) yang 

dilakukan pada 5 sampel yang 

konsisten menurut pengolahan AHP. 

Penelitian ini juga untuk mengetahui 

apa saja faktor penghambat 

penerapan green construction 

berdasarkan hasil wawancara. Nilai 

Green Construction yang didapatkan 

sebesar 11,465.  


