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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Keterbatasan lahan di perkotaan merupakan suatu permasalahan  tersendiri 

bagi pembangunan perumahan dan permukiman di perkotaan. Lahan yang terbatas 

ini menyebabkan harga lahan tersebut semakin tinggi. Tingginya harga lahan ini 

menyebabkan harga perumahan pun menjadi meningkat. Penduduk yang tidak  

mampu menjangkau perumahan yang layak akhirnya akan terdampar di kawasan 

kumuh yang akhirnya akan memperluas slums area. 

Penerapan konsep Green building pada sebuah bangunan memiliki tujuan 

untuk mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan. Green building 

atau sering kali didengar sebagai sustainable building  merupakan bangunan yang 

lebih akrab dikenal sebagai bangunan ramah terhadap lingkungan dan efisien 

terhadap sumber daya. Dimana efisiensi ini melalui siklus hidup bangunan mulai 

dari desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan pembongkaran (Fincher, 

2010). 

Konsep green building sebaiknya diintegrasikan dengan proyek sejak awal 

sehingga diperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin. 

Hal ini berkaitan dengan bangunan tersebut menggunakan lahan, mengkonsumsi 

energi dan air, serta merubah udara dan atmosfer dalam jumlah yang besar. Selain 

itu menurut press release yang dikeluarkan oleh GBCI (Green Building Counsil 

Indonesia) pada tanggal 30 September 2010, bangunan gedung, baik dalam proses 

pembangunan dan pengoperasiannya menimbulkan dampak terhadap lingkungan 
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alami. Dampak dari bangunan gedung rata-rata mengeluarkan 30% emisi CO2 

(Penyebab utama perubahan iklim) 17% air bersih, 25% kayu, 40-50% bahan 

mentah lainnya dan 20-40% penggunaan energy ( Juan, Gao, Wang 2010). 

Konsep ini didorong menjadi trend dunia bagi pengembang properti saat 

ini. Bangunan ramah lingkungan menjadi keharusan didunia properti saat ini 

dikarenakan mempunyai konstribusi menahan laju pemanasan global dengan 

membenahi iklim mikro. Poin terbesar dalam konsep ini adalah penghematan air 

dan energi serta penggunaan sumberdaya terbarukan. Bangunan “hijau” dengan 

kinerja bagus mempuyai kinerja lingkungan, ekonomi dan enegi yang lebih baik 

dari pada bangunan standar. Konsep ini mulai diterapkan di Indonesia. Namun 

demikian, di Indonesia masih membutuhkan edukasi mengenai konsep ini 

dikarenakan banyaknya anggapan bahwa proyek bangunan ramah lingkungan itu 

mahal, sulit, dan tidak feasible secara bisnis maka dari itu untuk menanggapi hal 

ini maka suatu proyek bangunan ramah lingkungan harus direncanakan dengan 

efisien dan optimal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang harus dijawab pada penelitian ini adalah : 

Apa saja komponen biaya yang perlu diefisiensikan dengan metode value 

engineering pada proyek berkonsep green building sehingga diperoleh 

biaya yang paling efisien. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Mengetahui apa saja komponen biaya yang perlu diefisiensikan dengan 

metode value engineering pada proyek berkonsep green building sehingga 

diperoleh biaya yang paling efisien. 

 

1.4. Batasan Penelitian 

Masalah yang ditinjau dari penelitian ini adalah bagaimana membuat 

bangunan menjadi ramah lingkungan dengan biaya paling efisien, mengingat 

luasnya cakupan VE maka peninjauan biaya dilakukan dengan menggunakan 

analisa perbandingan.  

 

1.5. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitaian, diharapkan agar penelitian ini memberikan 

maafaat sebagai berikut : 

a. Memberikan masukan pada perusahaan konstruksi untuk dapat 

mengendalikan biaya pada pelaksanaan proyek yang ramah lingkungan. 

b. Memberikan motivasi untuk lebih mengenalkan bangunan yang ramah 

lingkungan kepada owner. 

c. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan. 

d. Membantu mengidentifikasi komponen-komponen biaya yang dapat 

dioptimalkan pada bangunan berkonsep green building yang diketahui lebih 
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ramah terhadap lingkungan sehingga dapat memperkecil terjadinya 

pencemaran. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan Skripsi, penulis memaparkan secara sistematis dengan 

membagi Skripsi menjadi beberapa bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang mengenai green building, 

rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang informasi yang diperoleh sebagai referensi 

untuk dijadikan dasar melakukan pelaksanaan topik yang dibahas. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode dan proses pengambilan data yang 

akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian / studi 

untuk mencapai penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang menganalisa data - data tersebut sesuai 

dengan apa yand diteliti oleh peneliti dan menyusunnya menjadi 

kesatuan yang utuh 

.BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan kegiatan penelitian dan saran yang 

didapatkan dari hasil pengamatan tersebut. 
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