
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Green Construction 

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

(green construction) merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan 

menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya 

secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, 

operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan hingga pembongkaran. Sedangkan 

menurut Budisuanda (2011), green construction dapat disebutkan menjadi 

beberapa aspek diantaranya adalah : 

1. Proses pembangunan yang berusaha mengurangi material yang merusak 

lingkungan 

2. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni 

sekitar. 

3. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas ambang 

toleransi. 

4. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar. 

5. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas bahan 

kimia yang berbahaya. 

6. Proses pembangunan yang seharusnya memanfaatkan kembali sisa-sisa 

material. 

Definisi green construction atau konstruksi hijau adalah suatu proses pelaksanaan 

proyek yang mengacu pada azas green (Ramah lingkungan, hemat energy, hemat 

sumber daya alam dan berpihak pada faktor kesehatan seluruh stakeholder 

proyek). 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. Untuk mencapai maksud tersebut diusahakan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan lokasi proyek 

dan alam sekitarnya. 

2. Mengelola penggunaan sumber daya secara bijaksana dengan 

merencanakan, memantau dan mengendalikan secara bijaksana. 

3. Memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif. 

Menilik dari kata dan artinya, green construction bisa diartikan sebagai 

proses konstruksi atau pembuatan bangunan yang menerapkan asas kelestarian 

lingkungan. Seluruh rangkaian proses konstruksi mulai dari pembongkaran 

bangunan lama, galian, pekerjaan struktur, finishing, mekanikal elektrikal dan 

sub-sub pekerjaan lainnya selalu memasukan unsur sustainable atau proses yang 

berkelanjutan. Ada 2 manfaat langsung konsep green constrution yaitu : 

1. Manfaat Lingkungan 

a. Penghematan Energi 

b. Penghematan Air 

c. Pengendalian Buangan 

2. Manfaat Ekonomi 

a. Penghematan biaya energi 

b. Efisiensi biaya buangan 

c. Efisiensi Biaya operasional dan pemeliharaan gedung 

d. Intensif fiskal bagi green construction (pada negara tertentu) 

 

2.2 Standar-Standar Penerapan Green Construction 

Dalam penentuan apakah suatu proyek konstruksi bisa dikatakan telah 

melaksanakan green construction atau tidak perlu adanya acuan atau faktor-faktor 

dalam penerapan green construction tersebut. Ada bebrapa standar yang telah 



mengeluarkan faktor-faktor dalam penerapan green construction antara lain 

BREEAM (building research establishment enviromental assessment method), 

LEED (leadership in energy and environmental design), HKBEAM (Hong Kong 

building environmental assessment method), GREENSHIP – GBCI (Green 

Building Council Indonesia). 

 

2.2.1 BREEAM (Building Research Establishment Enviromental 

Assessment Method) 

BREEAM adalah metode penilaian terkemuka dan paling banyak 

digunakan untuk bangunan ramah lingkungan yang berpusat di Inggris Raya. 

BREEAM menerapkan standar untuk praktek terbaik dalam rancangan, 

konstruksi, dan operasi bangunan berkesinambungan. Sejauh ini sudah 200.000 

unit bangunan mendapat sertifikat penilaian BREEAM dan lebih dari satu juta 

yang mendaftarkan diri sejak penilaian ini dimulai tahun 1990. Metode ini telah 

menjadi pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan 

dari sebuah bangunan. Untuk lulus akreditasi tahap rancangan dan pelaksanaan 

ini, proyek tertentu dinilai menggunakan sistem berbasis lingkungan yang 

dikelompokkan oleh pengelolaan, kesehatan dan kesejahteraan, energi, 

transportasi, air, bahan, limbah, penggunaan lahan dan ekologi, polusi, dan 

inovasi. 

 

2.2.2 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Sistem rating LEED dikembangkan dan dikelola oleh US Green Building 

Council, berbasis di Washington DC yang merupakan koalisi nirlaba dari 

pemimpin dari industri bangunan yang ada disana. Sistem rating ini dirancang 

untuk mempromosikan desain dan praktek konstruksi yang meningkatkan 

profitabilitas sekaligus mengurangi dampak negatif lingkungan oleh bangunan dan 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penghuni. Sistem penilaian LEED 

menawarkan empat tingkat sertifikasi untuk konstruksi baru yaitu : Certified, 

Silver, Gold dan Platinum yang sesuai dengan poin dari lima kategori desain hijau 

yaitu: lokasi yang berkelanjutan, efisiensi air, energi dan atmosphere, bahan dan 

sumber daya, dan kualitas lingkungan dalam ruangan. Standar LEED mencakup 



konstruksi baru dan proyek-proyek komersial renovasi besar, proyek interior dan 

operasional bangunan yang ada. LEED dapat digunakan secara luas baik oleh para 

arsitek, profesional ril estat, manajer fasilitas, ahli rekayasa, desainer interior 

,arsitek lansekap, manajer konstruksi, maupun pegawai pemerintahan, dan 

sebagainya. Adapun kredit (kriteria) dalam penilaian green construction oleh 

LEED yaitu efisiensi air, penghematan sumber daya, dan pengelolaan lingkungan. 

 

2.2.3 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. Kriteria praktik terbaik yang 

diajukan oleh HK-BEAM dikelompokkan dalam kerangka umum yang hamper 

sama dengan skema lain digunakan di seluruh dunia, dengan mempertimbangkan 

kepentingan relatif mereka, adapun kriteria mereka yaitu :  

3. Aspek Lapangan - penggunaan lahan dan lokasi, tata letak situs optimasi, 

transportasi, aksesibilitas, ekologi, kemudahan, situs dan lingkungan 

antarmuka, emisi situs dan manajemen, dll 

4. Aspek Bahan - optimasi dalam desain dan operasi, konstruksi inovatif 

metode, fleksibilitas dan daya tahan bangunan, menghindari 

environmentdamaging bahan, minimisasi limbah, dll. 

5. Aspek Energi - pasif / rendah energi desain, iklim mikro, pabrik / peralatan 

efisiensi, energi terbarukan, energi pengurangan konsumsi tahunan, dll. 

6. Aspek Air - kualitas air minum, ekonomi air dan daur ulang, dan limbah 

manajemen, dll 

7. Kualitas Indoor Lingkungan - keselamatan, keamanan, kebersihan, 

fasilitas, termal kenyamanan, efektifitas ventilasi, kualitas udara dalam 



ruangan (internal dan eksternal polutan), natural / pencahayaan buatan, 

akustik dan getaran, dll 

8. Teknik Inovatif - teknik inovatif dan perangkat tambahan di luar yang 

diatur dalam kriteria HK-BEAM ditunjukkan di atas. 

 

2.2.4 GREENSHIP – GBCI (Green Building Council Indonesia) 

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. GBC 

Indonesia merupakan Emerging Member dari World Green Building Council 

(WGBC) yang berpusat di Toronto, Kanada. WGBC saat ini beranggotakan 102 

negara dan hanya memiliki satu GBC di setiap negara. 

GBC Indonesia didirikan pada tahun 2009 dan diselenggarakan oleh 

sinergi di antara para pemangku kepentingannya, meliputi : 

- Profesional bidang jasa konstruksi, 

- Kalangan industri sektor bangunan dan properti, 

- Pemerintah, 

- Institusi pendidikan dan penelitian 

- Asosiasi profesi dan masyarakat peduli lingkungan. 

Salah satu program GBC Indonesia adalah menyelenggarakan kegiatan 

Sertifikasi Bangunan Hijau di Indonesia berdasarkan perangkat penilaian khas 

Indonesia yang disebut GREENSHIP 

Konsil Bangunan Hijau Indonesia saat ini dalam tahap penyusunan draft 

Sistem rating. Untuk itu telah dipilih nama yang akan digunakan bagi Sistem 

Rating Indonesia yaitu GREENSHIP, sebuah perangkat penilaian yang disusun 

oleh Green Building Council Indonesia (GBCI) untuk menentukan apakah suatu 

bangunan dapat dinyatakan layak bersertifikat "bangunan hijau" atau belum. 

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 



Penyusunan GREENSHIP ini didukung oleh World Green Building 

Council, dan dilaksanakan oleh Komisi Rating dari GBCI. Saat ini GREENSHIP 

berada dalam tahap penyusunan GREENSHIP untuk Bangunan Baru (New 

Building) yang kemudiannya akan disusun lagi GREENSHIP untuk kategori-

kategori bangunan lainnya. 

Greenship sebagai sebuah sistem rating terbagi atas enam aspek yang 

terdiri dari : 

• Tepat Guna Lahan (Appropriate Site Development/ASD) 

• Efisiensi Energi & Refrigeran (Energy Efficiency & 

Refrigerant/EER) 

• Konservasi Air (Water Conservation/WAC) 

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

• Kualitas Udara & Kenyamanan Udara (Indoor Air Health & 

Comfort/IHC) 

• 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. Poin Nilai memuat standar-standar baku dan rekomendasi 

untuk pencapaian standar tersebut. Untuk item penilaian proses konstruksi gedung 

baru terdapat didalam GREENSHIP versi 1.1. Berikut adalah ringkasan kriteria 

GREENSHIP versi 1.1 yaitu : 

 Tepat Guna Lahan 

 Konservasi dan Penghematan Energi 

 Konservasi Air 

 Siklus dan Sumber Material 

 Kenyamanan di Dalam Ruangan 

 Manajemen Lingkungan Bangunan 

 

 

 

 



2.3 Alternatif Faktor  Green Construction 

Dari beberapa lembaga atau metode penilaian green construction diatas, 

masing-masing memiliki kriteria dan faktor dalam hal desain, proses pelaksanaan 

(konstruksi), dan operasiaonal bangunan hijau. Dari beberapa faktor yang ada 

tesebut, dikombinasikan sehingga terdapat sembilan alternatif faktor proses 

pelaksanaan bangunan hijau yang menjadi kriteria utama green construction, yaitu 

: peran manajer, pelatihan, program pengelola lingkungan, penelitian dan 

pengembangan, peran pemerintah, peralatan konstruksi, kontrol polusi, dampak 

ekologis, pemakian energi. Dari sembilan alternatif faktor tersebut kemudian 

dibagi menjadi dua kriteria (aspek utama) yaitu Aspek Manajerial, dan Aspek 

Operasional. 

Aspek manajerial adalah aspek yang lebih memfokuskan pada proses 

manajemen untuk mempengaruhi  kondisi lingkungan selama proses konstruksi 

berlangsung. Dari aspek manajerial terdapat beberapa faktor, yaitu: 

a. Peran manajer 

b. Pelatihaan 

c. Program Pengelola lingkungan 

d. Penelitian dan Pengembangan 

e. Peran pemerintah 

Aspek operasional adalah aspek yang lebih memfokuskan terhadap kondisi 

lingkungan yang dihasilkan dari proses pelaksanaan konstruksi. Dari aspek 

operasional terdapat beberapa faktor, yaitu : 

b. Peralatan Konstruksi 

c. Kontrol polusi 

d. Dampak ekologis 

e. Pemakian Energi 

 

2.3.1 Peran Manajer 

Tingkat partisipasi manajemen sangat penting ketika 

mengimplementasikan kriteria-kriteria dari green constuction.  Manajemen 

lingkungan yang efektif ditentukan oleh kerja tim di lapangan, dimana 

keterlibatan dan dukungan dari kontraktor utama, sub-kontraktor, dan kepala 



kantor yang terdapat didalamnya. Peran suatu menejer sangat penting dalam 

penentuan material dan peralatan yang ramah lingkungan dan seefisien mungkin, 

serta mengelola kedua hal tersebut agar menghasilkan limbah yang sesedikit 

mungkin. Untuk pelasanaan green construction seorang manajer akan lebih baik 

jika seorang tenaga ahli yang sudah tersertifikasi GREENSHIP Professional 

(GP), yang mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi 

yang sesuai dengan dokumen kontrak agar pengaruh proses konstruksi terhadap 

lingkungan seminimal mungkin. 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 sehat, 

pemilihan dan operasional peralatan konstruksi. Seluruh aspek tersebut harus 

dapat dikelola oleh seorang manajer agar proses pelaksanaan green construction 

dapat dipenuhi. 

 

2.3.2 Pelatihan 

Green Construction dinilai memang lebih mahal 15 persen jika 

dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Hal ini diakibatkan karena 

kita terbiasa mengukur biaya pembangunan infrastruktur untuk periode yang 

relatif pendek dan tidak memperhitungkan biaya berdasarkan siklus hidup yang 

memberikan persepektif jangka panjang. 

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada 

para pelaku konstruksi agar mampu menganalisis nilai ekonomis sebuah 

bangunan sepanjang umur hidupnya dengan menerapkan konsep keberlanjutan 

(green construction) mulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi dan 

pemeliharaan bahkan demolisi, sehingga dapat dicapai efisiensi biaya 

pengoperasian, biaya pemeliharaan dan biaya energi pada proyek-proyek 

konstruksi. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, peran subkontraktor tidak 

dapat dikesampingkan dalam pencapaian green construction. Subkontraktor 

sebagai salah satu stakeholder harus memahami, menguasai, dan melaksanakan 

pekerjaan pembangunan yang berbeda dengan konvensional. Untuk mencapai 



tujuan green construction dalam proyek perlu dipahami oleh subkontraktor dalam 

hal: 

a) Rencana pengelolaan limbah konstruksi, seluruh subkontraktor 

harus merencanakan secara efektif dan membekali para 

pekerjanyatentang cara mereduksi limbah dan menangani limbah. 

Hal ini menjadi kunci keberhasilan untuk meminimalkan limbah. 

b) Rencana penyediaan kualitas udara yang baik, setiap 

subkontraktor dalam menjalankan aktivitasnya berpotensi 

menghasilkan berbagai macam debu yang dapat menyebabkan 

menurunnya kualitas udara di sekitar proyek. Oleh karenanya 

subkontraktor wajib memahami cara-cara pencegahannya. 

c) Cara-cara melakukan efisiensi dalam pemanfaatan berbagai 

sumber daya alam. 

 

2.3.3 Program Pengelola Lingkungan 

Pada kritteria ini lebih menkankan pada program yang bersifat 

mengurangi dampak buruh terhadap lingkungan akibat proses konstruksi dan 

promosi internal terhadap staf untuk melaksanakan praktik yang ramah 

lingkungan selama proses konstruksi. Pengurangan dampak tersebut berupa 

penggunaan sumber material, dan  penanganan limbah konstruksi. Terkait 

dengan green construction, material untuk bahan baku perlu dipertimbangkan 

berbagai hal, yaitu: (a) aktivitas kegiatan penambangan di quarry, (b) aktivitas 

transportasi material ke lokasi pekerjaan, (c) aktivitas proses produksi material di 

lokasi pekerjaan (metoda dan alat yang akan digunakan), (d) aktivitas proses 

konstruksi (jenis/kapasitas peralatan dan metoda konstruksi yang akan 

digunakan). 

Untuk material hasil olahan dari industri (semen, baja), terkait dengan 

green construction, pengelola proyek seharusnya menggunakan produk yang 

berasal dari proses produksi yang ramah lingkungan (salah satu ukuran yang 

digunakan adalah tinggi rendahnya emisi CO2) Aktivitas proses konstruksi yang 

berpotensi menimbulkan limbah konstruksi dapat diklasifikasikan menjadi enam 

(Gavilan dan Bernold, 1994) yaitu: perencanaan, pengadaan, pemindahan 



material, operasi, dan aktivitas lainnya. Untuk mengurangi jumlah limbah yang 

dihasilkan selama proses konstruksi dapat dilakukan dengan cara mengelola 

sejak tahap perencanaan, pengadaan, dan proses konstruksi melalui: optimalisasi 

penggunaan material, tingkatkan akurasi dalam estimasi dan pemesanan, 

penerapan metoda konstruksi yang tepat. 

 

2.3.4 Penelitian dan Pengembangan 

Untuk mempertahankan keunggulan dari kompetitor lain dalam hal 

konstruksi hijau , perusahaan konstruksi harus melakukan penelitian dan 

pengembangan untuk menyempurnakan proses konstruksi yang ramah 

lingkungan. Perlu dilakukanan penelitian dan pengembangan (inovasi) mengenai 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Metode pelaksanaan 

Agar suatu proyek dapat berjalan secara efektif dan tepat tanpa 

harus merusak lingkungan yang ada disekitarnya 

b) Material 

Perlu dilakukannya inovasi atau penemuan baru mengenai 

material konstruksi yang ramah lingkungan, seperti pemakaian 

produk daur ulang yang sudah dikombinasikan untuk menciptakan 

material yang ramah lingkungan. 

 

2.3.5 Peran Pemerintah 

Dengan terdefinisikannya  beberapa faktor dan indikator green 

construction yang sudah ada tentunya posibilitas untuk diterapkan dalam proses 

pembangunan di tingkat praktis semakin besar. Namun demikian masih perlu 

dikaji lebih mendalam dalam hal-hal sebagai berikut: peraturan legislatif, risiko 

yang akan ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan, 

kesiapan kontraktor, kesiapan konsultan pengawas, kesiapan pemasok material 

bangunan pabrikasi maupun bukan pabrikasi, kesiapan pekerja konstruksi secara 

keseluruhan. Tentu saja semua hal tersebut tidak dapat ditunggu kesiapannya 

secara simultan, akan tetapi harus direncanakan dan dikelola secara strategis agar 

green construction secara perlahan dapat diterapkan di Indonesia. Dari berbagai 



hal tersebut diatas aspek yang berkekuatan untuk mendorong penerapan green 

construction di Indonesia adalah peraturan yang berkekuatan hukum yang 

dikeluarkan oleh instansi sebagai regulator yaitu pemerintah. Pemerintah 

memiliki wewenang untuk membuat suatu regulasi yang secara hukum dapat 

dipakai sebagai pedoman dan pelaksanaan dalam konstruksi hijau. 

 

2.3.6  Peralatan Konstruksi 

Dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi, suatu kontraktor 

dapat menerapkan berbagai cara untuk mengurangi pemakaian bahan bakar dan 

mengurangi terjadinya polusi yang ditimbulkan oleh peralatan yang digunakan. 

Cara ini tidak hanya memberikan aspek positif terhadap lingkungan tetapi juga 

mengurangi biaya bahkan mungkin dapat meningkatkan produktivitas. Beberapa 

hal yang dapat mengakomodasi hal tersebut diatas diantaranya adalah: (a) 

melatih operator peralatan, (b) menghindari terjadinya waktu idle peralatan, (c) 

mengganti bahan bakar tak terbarukan untuk semua/sebagian peralatan dengan 

bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Kriteria ini bertujuan untuk 

mengukur emisi yang ditimbulkan oleh seluruh peralatan selain kendaraan. Emisi 

adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar yang ditimbulkan oleh peralatan 

konstruksi. Penyebab besar kecilnya emisi yang ditimbulkan oleh peralatan 

konstruksi adalah konsumsi energi yang dibutuhkan serta tahun pembuatan 

peralatan. Semakin baru peralatan konstruksi mempunyai kecenderungan 

semakin efisien konsumsi energinya dan semakin kecil emisi yang ditimbulkan. 

Secara umum tujuan dari kriteria penilaian ini adalah usaha untuk melakukan 

konservasi energi dan kualitas udara. 

 

2.3.7 Kontrol Polusi 

Dalam penerapan konstruksi hijau polusi saat pelaksanaan tersebut harus 

diperhitungkan. Polusi polusi yang terjadi antara lain : polusi udara, air, suara, 

dan limbah. . 

a) Polusi air 



Yaitu melakukan pencegahan terhadap  kualitas seluruh buangan 

air yang timbul dari aktivitas konstruksi agar tidak mencemari 

drainase kota 

b) Polusi udara  

Maksud dan tujuan dalam aspek ini adalah untuk mengurangi 

terjadinya pencemaran udara yang ditimbulkan akibat material 

dan peralatan yang digunakan selama proses konstruksi 

c) Polusi suara 

Tingkat kebisingan pada 90% dari nett lettable area (NLA) tidak 

lebih dari atau sesuai dengan SNI 03-6386-2000 tentang 

Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan 

Gedung dan Perumahan (kriteria desain yang direkomendasikan) 

d) Polusi Limbah 

Aktivitas proses konstruksi yang berpotensi menimbulkan limbah 

konstruksi dapat diklasifikasikan menjadi enam (Gavilan dan 

Bernold, 1994) yaitu: perencanaan, pengadaan, pemindahan 

material, operasi, dan aktivitas lainnya. Untuk mengurangi jumlah 

limbah yang dihasilkan selama proses konstruksi dapat dilakukan 

dengan cara mengelola sejak tahap perencanaan, pengadaan, dan 

proses konstruksi melalui: optimalisasi penggunaan material, 

tingkatkan akurasi dalam estimasi dan pemesanan, penerapan 

metoda konstruksi yang tepat. 

 

2.3.8 Pemakian Energi 

Maksud dan tujuan dalam kriteria ini adalah melakukan pemantauan dan 

pencatatan pemakaian energi, penghematan konsumsi energi, dan pengendalian 

penggunaan sumber energi yang memberikan dampak terhadap lingkungan 

selama proses konstruksi. Energi yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa listrik 

maupun bahan bakar kendaraan dan peralatan. Sebagai contoh yaitu lokasi 

pekerjaan yang sebagian besar berada di laut dengan berbagai variasi kedalaman 

tentu pembangunan  ini akan padat alat dan dapat diyakinkan menggunakan 

peralatan berskala besar. Jenis dan jumlah peralatan yang akan digunakan dapat 



disesuaikan dengan desain akhir bangunan, selain itu juga tergantung pada 

metoda konstruksi yang dipilih untuk digunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaannya. Moda transportasi yang akan digunakan adalah kapal dengan 

sebagai alat pengangkut dari darat ke laut. Kemungkinan peralatan yang 

digunakan adalah: crane barge, working barge, transportation barge, tag boat, 

generator, dll. Tentu konsumsi energi untuk operasional peralatan tersebut sangat 

tinggi sehingga perlu dilakukan pemilihan jenis dan kapasitas peralatan serta 

pengaturan waktu penggunaannya yang terkait dengan penjadwalan. 

 

2.3.9 Dampak Ekologis 

Identifikasi dampak ekologis bertujuan untuk mengukur kebutuhan 

sumber daya alam yang digunakan oleh setiap kontraktor dalam proses 

konstruksi. Penilaian ini secara umum berupa menghitung seberapa besar 

gangguan atau perubahan yang dilakukan terhadap kondisi eksisting dari suatu 

lokasi pembangunan seperti kesuburan tanah, pepohonan, vegetasi dan habitat di 

sekitar lokasi terebut. dampak ekologis dan pengaruhnya terhadap pembangunan, 

pada dasarnya semua sumber daya yang diambil dari dalam bumi lebih dari 50% 

harus dipertimbangkan kembali. Selain pemanfaatan sumber daya alam juga 

harus diperhatikan bahan-bahan tersebut dari tempatnya ke tempat pembangunan 

mengingat masalah transportasi juga merupakan salah satu faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Perpindahan rata-rata 

berbagai material ke tempat pembangunan adalah sebagai berikut (Krusche, 

1982): kayu, ± 100 km; pasir dan kerikil ± 100 km; kapur ± 300 km; semen ± 

400 km; batu bata ± 500 km; kaca ± 650 km; plastik ± 3000 km; logam dan besi 

± 4900 km. 

 

2.4 Metoda Skala Prioritas  menggunakan  Analytical Hierarchy  

Process  (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam buku ” Proses Hirarki 

Analitik untuk pengambilan keputusan  dalam situasi yang kompleks ”    (Thomas  

L. Saaty, 1986). Adalah suatu metoda yang sederhana dan flexibel yang 

menampung kreativitas dalam ancangannya terhadap suatu masalah. Metoda ini 



menstruktur masalah dalam bentuk hierarki dan memasukan pertimbangan-

pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. 

Ada tiga prinsip dasar Proses Hierarki Analitik yaitu : 

1 Menggambarkan dan menguraikan secara hierarki  yang disebut 

menyusun secara hierarkis yaitu : mecah-mecah persoalan 

menjadi unsur yang terpisah pisah. 

2 Pembedaan prioritas dan sintesis, yang disebut penetapan prioritas 

yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif 

pentingnya. 

3 Konsistensi Logis yaitu menjamin bahwa semua elemen 

dikelompokan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten  

sesuai dengan suatu kriteria yang logis. 

Hirarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang 

kompleks dimana masalah tersebut diuraikan kedalam elemen-elemen yang 

bersangkutan, menyusun elemen-elemen  tersebut secara hirarki dan akhirnya 

melakukan penilaian atas elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana 

yang diambil. Proses penyusunan elemen secara hirarkis meliputi 

pengelompokan elemen komponen yang sifatnya homogen dan menyusun 

komponen tersebut dalam level hirarki yang tepat. Hirarki juga merupakan 

abstraksi  struktur suatu sistem yang mepelajari  fungsi interaksi antara 

komponen dan juga dampaknya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk 

yang saling terkait tersusun dalam suatu sasaran utama (ultimate goal) turun ke 

sub-sub tujuan, ke pelaku (aktor) yang emberi dorongan dan turun ke tujuan 

pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan , strategi-strategi  tersebut. 

Dengan demikian Hirarki adalah sistem yang kegiatan-kegiatan (level) 

keputusan berstratifikasi dengan elemen-elemen keputusan pada setiap tingkatan 

keputusan. Abstraksi susunan hirarki keputusan adalah sebagai berikut : 

 

Level 1 : Alternatif  

Level 2 : Faktor/kriteria 

Level 3 : Fokus / sasaran utama / Goal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Susunan Hirarki Keputusan 

(Sumber : Thomas L. Saaty, 1986) 

 

2.4.1  Menentukan Prioritas 

Dalam pengambilan keputusan hal yang perlu diperhatikan adalah pada 

saat pengambilan data, dimana data ini diharapkan dapat mendekati nilai yang 

sesungguhnya. Derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan dengan 

pendekatan perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan sering 

digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen  dan kriteria yang 

ada. Perbandingan berpasangan tersebut diulang  untuk semua elemen dalam tiap 

tingkat. Elemen dengan bobot paling tinggi adalah pilihan keputusan yang layak 

dipertimbangkan untuk diambil. Untuk setiap kriteria dan alternatif kita harus 

melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yaitu 

membandingkan setiap elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki  secara 

berpasangan sehingga didapat nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk 

pendapat kualitatif. 

Untuk mengkuantitatifkan pendapat kualitatif tersebut digunakan skala 

penilaian sehingga akan diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka 

(kuantitatif). Menurut Saaty untuk berbagai permasalahan skala 1 sampai dengan 

9 merupakan skala terbaik  dalam mengkualifikasi pendapat, yaitu berdasarkan 

akurasinya berdasarkan nilai RMS (Root Mean Squre Deviation)  dan MAD ( 

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 

Goal 

Alternatif Alternatif Alternatif Alternatif 



Median Absolute Deviation). Nilai dan difinisi pendapat  kualitatif dalam skala 

perbandingan Saaty  pada tabel berikut  

Tabel 2.1 Skala  Matrik  Perbandingan  Berpasangan 

 

 (Sumber : Thomas L. Saaty, 1986) 

 

2.4.2 Proses-proses dalam Metoda Analytical Hierarchy  Process ( AHP ) 

Prosses yang terjadi pada Metoda AHP : 

1. Mendifinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan 

kriteria dan kemungkinan alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah. 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang 

setingkat di atasnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgment 

(keputusan) sebanyak n x ((n-1)/2) buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan. 

5. Menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan 

6. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. 

7. Membuat model matematis sebagai solusi menyelesaikan suatu 

permasalahan, sehingga penyelesaiannya lebih sederhana.  

 



2.4.3 Matriks Perbandingan Berpasangan 

Skala perbandingan berpasangan didasarkan pada nilai-nilai fundamental 

AHP dengan pembobotan dari nilai 1 untuk sama penting sampai 9  untuk sangat 

penting sekali sesuai dengan tabel 2.1. Dari susunan matrik perbandingan 

berpasangan dihasilkan sejumlah prioritas yang merupakan pengaruh relatif 

sejumlah elemen pada eemen di dalam tingkat yang ada di atasnya. Perhitungan 

eigenvektor dengan mengalikan elemen-elemen pada setiap baris dan mengalikan 

dengan akar n, dimana n adalah jumlah elemen. Kemudian melakukan 

normalisasi untuk menyatukan jumlah kolom yang diperoleh. Dengan membagi 

setiap nilai dengan total nilai. Pembuat keputusan bisa menentukan tidak hanya 

urutan ranking prioritas setiap tahap  perhitungannya tetapi juga besaran 

prioritasnya. 

Kriteria tersebut dibandingkan berdasarkan opini setiap pembuat 

keputusan dan kemudian diperhitungkan prioritasnya. 

Tabel 2.2   Perbandingan Kriteria Berpasangan 

Pembuat 

Kriteria 

A 

Kriteria 

B 

Kriteria 

C 

Kriteria 

D 

Kriteria 

E Prioritas 

Keputusan             

Kriteria A 1,00           

Kriteria B   1,00         

Kriteria C     1,00       

Kriteria D       1,00     

Kriteria E         1,00   

 (Sumber : Thomas L. Saaty, 1986) 

 

2.4.4 Squaring Matriks 

Matriks ini adalah matriks perkalian bujur sangkar yang berfungsi 

sebagai iterasi matriks awal agar mendapatkan nilai eigen vektor yang akurat 

 

 

Didalam proses AHP, matriks awal harus dilakukam iterasi untuk mendapatkan 

M O

M 1.0000 0.9574

O 1.0445 1.0000



nilai eigen vektor yang akurat. Perhitungan matriks ini dengan perkalian anatara 

baris dan kolom pada matriks awal 

Berdasarkan Gambar 4.2 Matriks Awal Kriteria maka didapat nilai sebagai berikut  

- Matriks M-M = (1x1) + (0.95738 × 1,04521) = 2 

- Matriks M-O = (1 ×0.95738) + (0.95738 × 1) = 1,91475 

- Matriks O-M = (0.95738 × 1) + (1 ×0.95738) = 2,0890 

- Matriks O-O = (1,04521×0.95738) + (1×1) = 2 

 

Gambar 2.2 Squaring Matriks  

 

2.4.5  Perhitungan Bobot Elemen  

Perhitungan bobot elemen dilakukan dengan menggunakan suatu 

matriks. Dalam suatu sub sistem operasi terdapat ” n  ” elemen yaitu elemen 

operasi tersebut akan membentuk suatu matrik perbandingan. Perbandingan 

berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi, dimana suatu kriteria 

digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. Bentuk matrik perbandingan 

berpasangan dapat dilihat dalam gambar berikut : 

  A1 A2 

 

…………. An 

A1 A11 A12  ……….. A1n 

A2 A21  A22 ………… A2n 

 ….  … … ………… ….. 

An An1  An2 ………… Ann 

      

      

      

   

Matrik A nxn  di atas merupakan matrik resiprokal dan diasumsikan terdapat n 

elemen yaitu  W1, W2, ……..,Wn yang akan dimulai secara perbandingan nilai 

(judgement) perbandingan secara berpasangan antara (Wi, Wj) dapat 

dipresentasikan seperti matrik tersebut  

M O

M 2.0000 1.9148

O 2.0890 2.0000



Wi 
= a(i,j) ; I,j=1,2,…, n   ……………………………………………………(II-1) 

Wj 

Dalam hal ini matrik perbandingan adalah  matrik A dengan unsur-unsurnya 

adalah  a dengan I,j = 1,2,….. n 

Unsur-unsur matrik tersebut diperoleh dengan membandingkan satu 

elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya untuk tingkat Hirarki yang sama 

misalnya unsure a11 adalah perbandingan   kepentingan elemen operasi A1 

dengan elemen operasi sendiri, sehingga dengan sendirinya nilai unsur a11 adalah  

sama dengan 1. Dengan cara yang sama maka diperoleh semua unsur diagonal 

matrik perbandingan sama dengan 1. 

Nilai unsur a12  adalah perbandingan   kepentingan elemen operasi A1 terhadap 

elemen A2, besarnya elemen a21 adalah 1/a12 yang menyatakan tingkat 

intensitas kepentingan  elemen operasi A2 terhadap elemen operasi A1. 

Bila vector pembobotan elemen operasi A1,A2, …,An tersebut dinyatakan 

sebagai vektor W dengan W = (W1,W2, …,Wn)  maka nilai intensitas 

kepentingan elemen operasi A1 dibandingkan dengan A2 dapat pula dinyatakan 

sebagai perbandinganbobot elemen operasi A1 terhadap A2 yakni W1/W2 yang 

sama dengan a12  sehingga matrik perbandingan dapat pula dinyatakan sebagai 

berikut : 

  A1 A2 

 

…………. An 

A1 W1/W1 W1/W2  ……….. W1/Wn 

A2 W2/W1  W2/W2 ………… W2/Wn 

 ….  … … ………… ….. 

An Wn/W1  Wn/W2 ………… Wn/Wn 

     

  Gambar 2.3. Matrik Perbandingan berpasangan 

  (Sumber : Thomas L. Saaty, 1986 halaman 86) 

 

Nilai Wi/Wj  dengan i,j = 1,2,...,n dijajagi dengan partisipan yaitu orang-orang 

yang berkompeten dalam permasalahan yang dianalisis. Matrik perbandingan 



preferensi tersebut diolah dengan melakukan perhitungan pada tiap baris tersebut 

dengan menggunakan rumus : 

                

Wi = n √  (ai1 x ai2 x ai3, ..., x aij ) ...........................................................( II-2) 

 

Perhitungan dilanjutkan dengan memasukan nilai Wi pada matrik hasil 

perhitungan tersebut kerumus : 

          Wi 

Xi =  ──                  ...................................................................................... ( II-3) 

          ∑Wi 

Matrik yang diperoleh tersebut merupakan eigen vektor yang juga merupakan 

bobot kriteria.  

Nilai eigen vektor terbesar (  λmaks) diperoleh dari rumus 

λ max  =  ∑aij.Xj          ................................................................................. ( II-4 ) 

 

2.4.6 Perhitungan Konsistensi 

Matrik bobot yang diperoleh  dari hasil perbandingan secara 

berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal sebagai 

berikut : 

1. Hubungan kardinal : aij-ajk = aik 

2. hubungan ordinal : Ai>Aj, Aj>Ak maka  Ai>Ak 

Hubungan di atas dapat dilihat  dari dua hal sebagai berikut : 

a. Dengan melihat preferensi multiplikatif misalnya peran manajer lebih 

penting 4  kali dari pelatihan, dan pelatihan lebih penting 2 kali dari peran 

pemerintah maka peran manajer lebih penting 8 kali peran pemerintah. 

b. Dengan melihat preferensi trasitif, misalnya peran manajer lebih penting 

dari pelatihan dan pelatihan jalan lebih penting dari peran pemerintah, 

maka peran manajer lebih penting dari peran pemerintah. 

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan 

tersebut, sehingga matrik tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi 

karena ketidak konsistenan dalam preferensi seseorang. 

Contoh konsistensi matriks sebagai berikut : 



    

       

I 

    

J 

    

K    

  I 1 4 2    

A 

 

=  J 1/4 1 1/2    

  K 1/2 2 1    

          

          

(Sumber : Thomas L. Saaty, 1986) 

Matrik A tersebut konsisten karena : 

aij x ajk = aik  → 4 x ½  =  2 

aik x akj = aij  → 2 x 2 =  4 

ajk x aki = aji  → ½ x ½  =  ¼  

Dalam teori matrik diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan 

menyebabkan penyimpangan kecil pada eigen value. Dengan mengkombinasikan 

apa yang telah diuraikan sebelumnya, jika diagonal utama dari matrik A bernilai 

satu  dan jika konsisten, maka penyimpangan kecil dari aij  akan tetap 

menunjukan eigen value terbesar.  λmaks nilainya akan mendekati n  dan 

eigenvalue sisanya akan mendekati nol. 

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi 

didapat dari rumus :          CI = (λ maks-n ) / ( n-1)   ................................ ( II – 5 )  

Dimana λmaks = Eigen value maksimum dan n = ukuran matriks 

Indeks konsistensi ( CI ), matrik random dengan skala penilaian 1 sampai dengan 

9 beserta kebalikannya sebagai indeks random (RI). Berdasarkan perhitungan 

Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika jugdment numerik diambil secara 

acak  dari skala 1/9, 1/8, ...,1, 2, ....., 9 akan diperoleh rata-rata konsistensi  untuk 

matriks dengan ukuranyang berbeda. 

Tabel 2.3 Nilai Indeks Random 

Ukuran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matriks                     

Indeks 0,00 0,00 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Random                     

Sumber : Thomas L Saaty         



Perbandingan antara CI dan RI  untuk suatu matriks didefinisikan sebagai ratio 

konsistensi (CR). Untuk model AHP matrik perbandingan dapat diterima jika nilai 

ratio  konsistensinya tidak lebih dari 10 % atau sama dengan 0,1 

CR = CI / RI       ≤  0,1  ( OK )  ................................................................. ( II-6) 

 

2.4.7 Pembobotan Kriteria Total Responden 

Pembobotan kriteria dari masing-masing responden telah diperoleh 

perhitungan dan dilanjutkan dengan menjumlahkan tiap kriteria pada masing-

masing responden. Nilai  ini kemudian dirata-ratakan dengan cara membaginya 

dengan jumlah responden 

Tabel 2.4   Rekapitulasi  Bobot Seluruh Responden 

Kriteria Resp. 1 Resp. 2 Resp. 3 Resp. 4 Resp. n Rata-rata 

Kriteria 

A             

Kriteria B             

Kriteria C             

Kriteria 

D             

Kriteria E             

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994 

 

2.4.8 Model Matematis 

Model matematis adalah suatu sistem persamaan matematik yang 

digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga penyelesaiannya 

lebih sederhana.  

Dari Pembobotan Kriteria Total Responden di atas setelah di hitung rata-ratanya 

selanjutnya  dihitung prioritasnya dengan sistem persamaan matematis menurut 

Brodjonegoro (1991) adalah : 

Y =  A ( a1 x bobot a1 + ........ + a6 x bobot a6)  + .........+ D ( d1 x  bobot d1 + 

.......+ d4 x bobot d4)                ................................... .( II – 7 ) 

dimana :  

Y       = Skala Prioritas  prioritas 



A s/d D      = bobot Kriteria (Level 2, berdasar analisa Responden ) 

  a1,  a2, a3,  a4,  ...d3, d4 = bobot alternatif level 3 ( Berdasar analisa responden ) 

bobota1, bobot a2, bobot a3 ....bobot d3, bobot d4 = bobot alternatif level 3 

(Berdasar- analisa data ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


