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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Green Building 

2.1.1 Sejarah Green Building 

 Green Building diciptakan pada tahun 1993 oleh US green building 

council (USGBC).Green Building bertujuan untuk mengubah bangunan industri 

ke dalam bentuk aktivitas yang lebih ramah terhadap lingkungan. Dimulai pada 

pertengahan tahun 1990-an, USGBC dengan bantuan financial dari Departemen 

Energi Amerika Serikat, mengembangkan sebuah penilaian dan system evaluasi 

mengenai hal-hal apa saja yang mewakili green building. Sistem pertama, diberi 

nama Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), untuk konstruksi 

baru dan renovasi besar, dikemudian atau diuji pada tahun 1998 dan 1999 pada 

sekitar 50 proyek di Amerika Serikat. Pada maret 2000, versi 2.0 dari LEED 

dikenalkan sebagai pembaharuan, revisi dan perluasan versi dari LEED 2.0 yang 

asli dimana sejak versi 2.0 sudah ada banyak perubahan besar. Versi terbaru dari 

LEED adalah versi 3.0 yang diluncurkan pada tanggal 27 April 2009 (Yudelson, 

2007). 

 USGBC tumbuh dengan cepat sejak tahun 1998 dimana pada saat itu 

hanya memiliki 100 anggota dan pada awal tahun 2007, jumlah anggotannya lebih 

dari 7700 badan hukum, institusi, organisasi pemerintah dan lembaga (tidak 

termasuk anggota individual). Kemudian pada tahun 2004 didirikan Canada 

Green building Council (CaGBC), yang saat ini telah memiliki anggota lebih dari 

1300 anggota dengan cabang dibeberapa provinsi. CaGBC enggunakan system 
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evaluasi LEED tetapi telah mengalami penyesuaian dengan kondisi di Kanada. 

Pada tahun 2007, 225 proyek mendaftar untuk sertifikasi standar LEED Kanada. 

Green building di Kanada tumbuh dengan cepat, dengan special fokusnya pada 

efisiensi energy dan kualitas udara dlam ruangan yang coock untuk Kanada 

bagian utara dan iklm yang lebih dingin. (Yudelson, 2007). 

 

2.1.2 Pengertian Green Building 

 Green building merupakan gabungan atau kombinasi efisiensi energy dan 

dampak material pada penghuni. Suatu konsep penilaian atas bangunan gedung 

yang ramah terhadap lingkungan serta berkonstribusi dalam peningkatan 

kesehatan produktivitas penghuninya. Menurut kamus dari jaringan A Public 

Private Pernership for Advancing Housing Tecnology, green building merupakan 

sebuah pendekatan konsep desain dan penilaian bangunan yang memperkecil 

dampak lingkungan, mengurangi konsumsi energi dari bangunan dan mendukung 

kesehatan serta produktivitas penghuninya (A Public Private Pernership for 

Advancing Housing, 2005). 

 

2.1.3 Nilai dasar Green Building 

 Kunci atau nilai dasar dari green building yang pertama adalah desain 

bangunan yang meminimalkan kerusakan yang tidak dibutuhkan terhadap nilai 

lahan, habitat, dan ruang hijau, mendorong pengembangan perkotaan yang 

kepadatannya lebih tinggi dan menjaga pengaturan lingkungan. 

 Kunci yang kedua adalah konservasi dan kualitas air dengan 

mempertahankan siklus air alami yang sudah ada, selain itu juga dapat dilakukan 
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minimalisasi pengguaan yang tidak perlu dan tidak efisien dan air minum. 

Sementara itu memaksimalkan daur ulang dan penggunaan kembali air, termasuk 

penggunaan air hujan, air bekas kamar mandi, tidak termasuk air dari toilet. 

 Kunci yang ketiga adalah lingkungan dan energi dengan meminimalkan 

dampak yang merugikan pada udara, air, sumberdaya alami melalui optimasi 

lahan bangunan, optimasi desain bangunan, pemilihan material, dan agresif 

menggunakan pengukur konservasi energi.  

 Kunci yang keempat adalah kualitas lingkungan ruangan dengan 

menyediakan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas lingkungan ruangan 

untuk penghuni dan pengunjung bangunan. Sehingga menghasilkan sebuah desain 

bangunan yang memiliki kondisi yang paling baik yang berhubungan dengan 

kualitas udara dalam ruangan, ventilasi, suhu yang nyaman, akses ventilasi dan 

pencahayaan alami pada waktu siang hari. 

 Kunci yang terakhir adalah sumber daya dan material yaitu penggunaan 

material konstruksi yang tidak dapat diperbaharui dan sumberdaya lainnya seperti 

energi dan air melalui teknik, desain, perencanaan, dan konstruksi yang efisien 

dan daur ulang yang efektif dari robohan konstruksi. Selain itu juga 

memaksimalkan penggunaan material daur ulang, material modern yang efisien, 

dan sumberdaya komposit yang efisien terhadap bentuk struktur. 

(Woolley, Kimmin, Paul Harrison, and Rob Harison, 1997; Fischer, 2010; Kats, 

2003) 
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2.1.4 Standart Bangunan Green Building 

 Di negara-negara maju terdapat penghargaan, pengurangan pajak, insentif 

yang diberikan pada bangunan-bangunan yang tergolong Green. Green Building 

dapat diinterpretasikan sebagai bangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, 

dan bangunan dengan performa sangat baik. Hal-hal tersebut ditentukan oleh 

berbagai faktor dimana terdapat peringkat yang merujuk pada kesadaran untuk 

menjadi lebih hijau.  

 Bangunan hijau (Green Building) adalah konsep untuk bangunan yang 

berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu yaitu : 

1. Memiliki konsep ramah lingkungan dan High Performance Building 

a. Konsep ramah lingkungan dan High Performance Building dapat 

dilihat dari dinding bangunan, terdapat kaca dibeberapa bagiannya. 

Fungsinya adalah untuk menghemat penggunaan elektrisiti untuk 

bangunan terutama dari segi pencahayaan dari lampu. Penempatan 

jendela yang efektif dalam pencahayaan dapat memberikan lebih 

banyak cahaya alami dan mengurangi kebutuhan untuk penerangan 

listrik pada siang hari. Dapat dilihat pada gambar 2.1, gambar 2.2 dan 

gambar 2.3. 
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Gambar 2.1 Dinding kaca pada ruang tamu 
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Gambar 2.2 Dinding kaca pada ruang tidur 
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Gambar 2.3 Dinding kaca pada toilet 
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b. Menggunakan energi alam seperti angin, sebagai penyejuk lingkungan, 

hal ini dapat terlihat dari desain sirkulasi udara yang disesuaikan 

dengan arah mata angin di lokasi Green Building 

 

 
 

Gambar 2.4 Desain yang menangkap angin. 
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c. Bahan-bahan bangunan yang digunakan cenderung ramah pada 

lingkungan seperti keramik dengan motif kasar pada lantai untuk 

pengurangi pemantulan panas yang dihasilkan dari dinding yang 

berkaca. 

 
 

Gambar 2.5 Keramik motif kasar. 
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Gambar 2.6 GRM. 
 

d. Kolam air disekitar bangunan berfungsi selain dapat memantulkan 

sinar lampu, juga dapat mereduksi panas matahari sehingga udara 

tampak sejuk dan lembab. 
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Gambar 2.7 Kolam Ikan. 
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Gambar 2.8 Kolam Renang. 
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2. Memiliki konsep yang berkelanjutan  

Menelaah lahan lingkungan wilayah yang sangat terbatas, dengan konsep 

alamiah dan natural dipadukan konsep teknologi tinggi, bangunan ini 

memungkinkan terus bertahan dalam jangka panjang karena tidak merusak 

lingkungan sekitar yang ada. 

 

 

3. Memiliki konsep Future Healthy 

a. Dapat dilihat dari beberapa tanaman rindang yang mengelilingi 

bangunan, membuat iklim udara yang sejuk dan sehat bagi kehidupan 

sekitar, lingkungan tampak tenang, karena lokasi yang jauh dari 

keramaian dan beberapa vegetasi dapat digunakan sebagai penahan 

kebisingan. 

 

 
 

Gambar 2.9 Kawasan Hijau. 
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Gambar 2.10 Backyard. 
 

 

b. Pada bagian atam bangunan terdapat tangga untuk akses menuju lantai 

atas. Ini dapat meminimalisasi penggunaan listrik untuk lift. 
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Gambar 2.11 Tangga. 
 

c. Tentu lebih menyehatkan selain sejuk pada atap bangunan disediakan 

akses yang digunakan sebagai green roof, pengguna juga mendapatkan 

sinar matahari. 
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Gambar 2.12 Akses Green Roof. 
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4. Memiliki Konsep Penghijauan 

Dengan konsep penghijauan sangat cocok untuk iklim yang masih 

tergolong tropis (khatulistiwa). Pada saat penghujan dapat sebagai resapan 

air dan pada saat kemarau dapat sebagai penyejuk udara. 

(Penerapan Green Architecture dan Green Building sebagai upaya 

pencapaian sustainable Architecture, Maria Sudarwani) 

 

2.2 Value Engineering (VE) 

2.2.1 Pengertian Value Engineering 

 Value Engineering (VE) adalah suatu pendekatan tim professional yang 

dalam penerapannya berorientasi pada fungsi dan dilakukan secara sistematis 

yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan nilai suatu produk, desain 

fasilitas, system, atau layanan. VE merupakan suatu metodologi yang baik untuk 

memecahkan masalah dan atau mengurangi biaya namun tetap dapat 

meningkatkan persyaratan kinerja atau kualitas yang ditetapkan (Society of 

American Value Engineers, 2009)  

 Value Engineering (VE) adalah aplikasi metodologi nilai pada sebuah 

proyek atau layanan yang telah direncanakan atau dikonsepkan untuk mencapai 

peningkatan nilai. Metodologi nilai adalah sebuah proses sitematis yang 

digunakan oleh disiplin untuk meningkatkan nilai dari sebuah proyek melalui 

analisa terhadap fungsi-fungsinya (standar SAVE, 2007) 

 Value Engineering (VE) adalah adalah sebuah upaya terorganisir 

diarakhan pada analisa fungsi-fungsi dari sistem, perlengkapan, fasilitas, jasa 

layanan dan jasa penyediaan untuk mencapai tujuan yang signifikan pada siklus 
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hidup yang paling rendah, konsisten dengan peryaratan kinerja, kepercayaan, 

mutu, dan keamanan (safty). (PBS – PQ250. 1992, PBS – PQ251, 1993) 

Menurut Standar Save (2007), Nilai (value) adalah sebuah pernyataan 

hubungan antara fungsi-fungsi dan sumber daya. Secara umum nilai dapat 

digambarkan melalui hubungan sebagai berikut : 

 

DayaSumberFungsiValueNilai /)(  ...............(2.1) 

Dimana fungsi diukur dalam kinerja yang dipersyaratkan oleh pelanggan. 

Sedangkan sumebr daya diukur dalam jumlah material, tenaga kerja, harga, 

waktu, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyelesaikan fungsi tersebut. 

 Sedangkan menurut Dell Isola (1997) ada 3 (tiga) elemen dasar yang 

diperlukan untuk mengukur sebuah nilai yaitu fungsi, kualitas, dan biaya. Ketiga 

elemen ini dapat diinterpretasikan melalui hubungan dibawah ini : 

 

Biaya

KualitasFungsi
Nilai


  ...................(2.2) 

 

Dimana : 

  Fungsi   = pekerjaan tertentu yang sebuah desain/item harus lakukan 

  Kualitas = kebutuhan, keinginan, dan harapan pemilik atau pengguna 

  Biaya     = biaya siklus hidup dari sebuah produk/proyek 
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2.2.2 Elemen penting dalam Value Engineering 

 Elemen-elemen VE ini digunakan untuk membantu dalam analisis VE 

yang terdiri dari (Ustoyo, 2007) : 

a. Penilaian komponen proyek untuk studi VE 

b. Pembiayaan untuk nilai 

c. Permodelan biaya 

d. Pendekatan fungsional 

e. Teknik system analisa fungsi (Functional Analysis System Technique – 

FAST) 

f. Rencana kerja VE 

g. Kreativitas  

h. Penentuan dan pembiayaan program VE 

i. Kedinamisan manusia 

j. Pengaturan hubungan antara pemilik, perancang, dan konsultan VE  

Setiap elemen tersebut diatas harus digunakan dalam studi VE untuk 

sebuah proyek. 

 

2.3 VE pada bangunan berkonsep green building 

 Semakin hari industri konstruksi Indonesia terus mengalami 

perkembangan yang signifikan tetapi perkembangan yang terjadi masih minim 

konsep green building. Selain itu, masih banyak kalangan yang berpendapat 

bahwa bangunan berkonsep ini memerlukan biaya yang besar sehingga masih 

sedikit owner yang menerapkan konsep ini untuk bangunan yang mereka miliki. 
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 Sedangkan hal tersebut berlawanan dengan pembahasan dalam The AACE 

International Journal of Costestimation, Cost/ Schedule Control, and Project 

Management yang terbit pada bulan Februari 2009 yang menyatakan bahwa 

konsep bangunan berkelanjutan menghemat pada biaya utilitas dan biaya 

perawatan yang menarik para owner untuk menerapkan konsep ini. Dalam jurnal 

ini dijelaskan bahwa konsep bangunan berkelanjutan mencerminkan Value 

engineering. Berikut ini potensi besar penghematan biaya yang tidak efisien pada 

konsep green building dan VE : 

a. Desain yang fleksibel,ukuran yang benar dari fasilitas selagi memuaskan 

kebutuhan pemilik. 

b. Efisiensi dalam infrastruktur misalnya penghematan area paving. 

c. Mengurangi peralatan mekanikal dan elektrikal, melalui penggunaan 

cahaya matahari, ventilasi alami, dan lain-lain. Serupa dengan sistem 

efisiensi tinggi dan peletakan banguann yang tepat. 

d. Menggunakan sumber daya local dan material daur ulang, yang tidak 

hanya mendorong ekonomi local tetapi juga mengurangi biaya trasportasi. 

e. Memilih dan mengurangi atau tidak menggunakan sama sekali material 

khususnya untuk penyelesaian interior. 
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