
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena global warming yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca 

menjadi topik yang banyak dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Fenomena 

pemanasan global yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca di bumi ini diyakini 

oleh para peneliti disebabkan salah satunya adalah pembangunan. Salah satu 

indikator bahwa bumi tengah mengalami perubahan adalah tingginya konsentrasi 

karbon dioksida (CO2) diudara yang bersifat menghalangi pelepasan panas dari 

bumi. Kwanda (2003) mengemukakan, konsumsi energi yang besar dengan 

pertumbuhan 2% per tahun sampai tahun 2020 akan menghasilkan emisi global 

CO2 dan gas rumah kaca lainnya naik menjadi dua kali lipat dari tahun 1965-1998 

yang berdampak pada perubahaniklim dunia. Hal senada juga diungkapkan oleh 

Salim (2010) yang menyatakan, bila cara-cara pembangunan tetap dilakukan 

seperti biasanya tanpa perubahan, maka padatahun 2050 diperkirakan konsentrasi 

CO2 akan mencapai 500 part per million (ppm) atau menjadi dua kali lipat 

konsentrasinya bila dibandingkan sebelum revolusi industri. Secara global, 

Indonesia berada di urutan ke lima dalam menghasilkan emisigas rumah kaca atau 

sekitar 4,63% (World Resources Institute, 2005) 

Dewasa ini didalam pelaksanaan proyek konstruksi suatu bangunan tidak 

hanya didesain untuk kepentingan penggunanya saja, tetapi perlu diamati juga 

kondisi lingkungan yang ada disekitarnya, atau dengan kata lain bangunan yang 

ramah lingkungan. Terdapat beberapa cara dalam menerapkan bangunan yang 

berwawasan ramah lingkungan seperti menghemat air, mematikan lampu jika 

tidak digunakan, menjaga sirkulasi udara, dan lain sebagainya. Perhatian terhadap 

wawasan ramah lingkungan ternyata tidak hanya itu saja, terdapat beberapa 

perkembangan dalam menerapkan kondisi bangunan yang ramah lingkungan, 

diantara dengan munculnya beberapa faktor-faktor yang membahas mengenai 

kondisi suatu bangunan agar bangunan tersebut layak dikatakan ramah lingkungan 

atau tidak. 



Dalam menerapkan suatu kondisi yang ramah lingkungan diperlukan 

faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penerapannya. 

Didalam proyek konstruksi yang bersifat ramah lingkungan atau Green 

Construction terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan, meskipun saat ini 

faktor-faktor yang ada masih lebih banyak mengarah ke tahap desain atau konsep 

ramah lingkungan yang dilihat pada saat tahap pemakaian suatu bangunan (Green 

Building). Suatu proyek konstruksi tentunya memiliki pebedaan dengan proyek 

konstruksi yang berada di lain lokasi. Dan selain adanya perbedaan lokasi 

tersebut, saat ini belum adanya acuan utama mengenai faktor-faktor konstruksi 

ramah lingkungan yang wajib digunakan oleh para pelaku proyek kontruksi. Hal 

seperti ini tentunya dapat menyebabkan perbedaan acuan dalam menerapakan 

green construction pada proyek konstruksi. Faktor lain yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dapat ditinjau dari beberapa standar yang membahas mengenai 

penerapan Green Construction pada proyek konstruksi antara lain adalah: 

a. BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment       

Method) 

b. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  

c. HKBEAM (Hong Kong building Environmental Assessment Method) 

d. GREENSHIP – GBCI (Green Building Council Indonesia) 

Dari standar tersebut didapat faktor-faktor yang kemudian dikelompokkan 

menjadi dua kriteria (aspek utama), yaitu manajerial dan operasional 

Dari aspek manajerial teridentifikasi beberapa faktor, yaitu: 

a. Peran manajer 

b. Pelatihaan 

c. Program Pengelola lingkungan 

d. Penelitian dan Pengembangan 

e. Peran pemerintah 

Dari aspek operasional teridentifikasi beberapa faktor, yaitu : 

a. Peralatan Konstruksi 

b. Kontrol polusi 

c. Dampak ekologis 

d. Pemakian Energi 



Mengingat banyaknya faktor yang digunakan dalam menerapkan green 

construction pada proyek konstruksi, penulis merasa perlu mengamati seperti 

apakah faktor yang paling sering digunakan oleh para pelaku konstruksi dalam 

menerapkan green construction itu sendiri. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui kriteria dan faktor-faktor yang paling menentukan 

dalam penerapan green construction. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dibuat suatu rumusan 

masalah yaitu: 

Bagaimanakah menentukan tingkat prioritas dari masing-masing alternatif faktor 

green construction pada proyek bangunan komersil di Kabupaten Badung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah:  

Untuk menganalisis tingkat prioritas dari masing-masing alternatif faktor green 

construction pada proyek bangunan komersil di Kabupaten Badung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan : 

Memberikan prioritas pada alternatif faktor green construction yang memiliki 

bobot besar atau mempunyai tingkat kepentingan yang lebih tinggi terhadap 

proyek pembangunan bangunan komersil. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan bangunan gedung 

komersil 

2. Lokasi proyek yang ditinjau yaitu proyek-proyek yang dilaksanakan di 

Kabupaten Badung. 

 



3. Partisipan yang mendukung penelitian ini yaitu tim manajer operasi antara 

lain : project manager, site manager, site engineer, safety and health 

manager, drafter, qunatity surveyor, quality control, supervisor, MEP, 

surveyor, logistic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


