
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sejumlah bangunan 

tingkat tinggi. Jumlah bangunan tingkat tinggi yang ada di Indonesia mempunyai 

kecenderungan terus meningkat. Menurut skyscrapercenter.com, Indonesia berada 

di posisi ke-7 di antara negara lain yang mempunyai bangunan tingkat tinggi 

dalam jumlah banyak. Selain itu, menurut skyscrapercenter.com bangunan tingkat 

tinggi di Indonesia lebih banyak dibanding negara Jepang yang mempunyai 

jumlah bangunan tingkat tinggi sekitar 565 unit dan Arab yang mempunyai 

jumlah bangunan tingkat tinggi yang berkisar  505 unit. Peringkat beberapa 

negara berdasarkan jumlah bangunan tingkat tinggi dapat diperlihatkan pada 

Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Peringkat Negara Berdasarkan Total Bangunan yang Telah Diselesaikan 

 

No. Negara 
Ketinggian Bangunan 

Total 
100 m+ 150 m+ 200 m+ 300 m+ 

1 United States 2.563 735 185 18 4.821 

2 China 2.151 1.629 571 58 2.927 

3 Canada 482 90 25 0 1.071 

4 Australia 361 100 33 1 960 

5 Brazil 206 31 0 0 900 

6 Russia 219 40 16 5 798 

7 Indonesia 160 83 35 0 621 

8 Japan 473 240 39 1 565 

9 United Arab Emirates 329 224 93 24 505 

10 United Kingdom 70 18 5 1 387 

 

NOTE: Counts of buildings under 150m may be incomplete 

(Sumber: Diolah dari http://www.skyscrapercenter.com/countries?list=buildings; 

pada hari Minggu, 5 November 2017, pukul 20:49 WIB) 

 

Sampai dengan bulan November 2017, Indonesia mempunyai 621 bangunan yang 

sudah selesai dibangun. Jumlah bangunan tingkat tinggi di beberapa negara 

tersebut, dapat diindikasikan berada di kota-kota besar pada masing-masing 

negara. Apabila jumlah bangunan tingkat tinggi di setiap kota di ranking, maka 

kota Jakarta berada di urutan ke-7. Jumlah total bangunan tingkat tinggi di Jakarta 

http://www.skyscrapercenter.com/countries?list=buildings
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sekitar 382 unit. Data tersebut dapat diperlihatkan pada Tabel 1.2. Pada Tabel 1.2 

dapat diperlihatkan bahwa Jakarta mempunyai gedung tingkat tinggi lebih banyak 

daripada kota Shanghai, Dubai, dan Tokyo.  

 

Tabel 1.2 Peringkat Kota Berdasarkan Total Bangunan yang Telah Diselesaikan 

 

No. Kota 
Ketinggian Bangunan 

Total 
100 m+ 150 m+ 200 m+ 300 m+ 

1 New York 803 257 66 7 1.390 

2 Hong Kong 555 317 64 6 820 

3 Chicago 317 119 29 6 524 

4 Toronto 241 54 18 0 487 

5 Fortaleza 1 0 0 0 478 

6 Sydney 123 35 9 0 426 

7 Jakarta 128 74 33 0 382 

8 Shanghai 183 141 52 5 379 

9 Dubai 266 176 68 20 370 

10 Tokyo 284 145 26 0 348 

NOTE: Counts of buildings under 150m may be incomplete. Up to a maximum of 200 cities are 

shown for a given list. 

(Sumber: Diolah dari http://www.skyscrapercenter.com/cities?list=buildings; pada 

hari Minggu, 5 November 2017, pukul 20:49 WIB) 

Selanjutnya, apabila dikaji jumlah bangunan tingkat tinggi di Indonesia juga 

tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang 

dan beberapa kota yang lain. Menurut inafeed.com, jumlah bangunan tingkat 

tinggi di beberapa kota yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: Jakarta 443 

bangunan, Surabaya 110 bangunan, Bandung 61 bangunan, Makasar 34 

bangunan, dan Semarang 25 bangunan.  Kota Surabaya merupakan kota dengan 

bangunan tingkat tinggi terbanyak setelah kota Jakarta. Dengan kata lain kota 

Surabaya adalah kota terbanyak bangunan tingkat tinggi kedua di Indonesia. 

Bangunan tertinggi di Surabaya adalah Tunjungan Plaza 5 dengan tinggi 200 

meter, 50 lantai. 

Pertumbuhan bangunan tingkat tinggi mempunyai kontribusi yang positif 

perekonomian khususnya bagi industri konstruksi. Selain itu, pertumbuhan 

bangunan tingkat tinggi sekaligus merupakan jawaban terhadap terbatasnya lahan 

(Ibrahim, 2007 dan Farouk, 2011). Pada sisi yang lain, pertumbuhan bangunan 

tingkat tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. 

Kontribusi yang paling dominan sebagai sumber meningkatnya emisi gas rumah 
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kaca adalah bangunan tingkat tinggi (CTBUH, 2016). Menurut Seo dan Hwang 

(2011), emisi gas rumah kaca terdiri dari enam yaitu karbon dioksida (CO2), 

metana (CH4), nitrogen oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon 

(PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF6). 

Salah satu dari keenam gas rumah kaca tersebut yaitu emisi CO2 merupakan gas 

rumah kaca yang sangat signifikan terhadap perubahan iklim (Houghton dkk., 

1990; Bernstein, 2007; Monahan dan Powell, 2011). Menurut Hermawan (2017), 

beberapa penelitian yang dilakukan di Amerika, Eropa, dan Korea Selatan 

memperlihatkan bahwa industri konstruksi merupakan salah satu dari tiga industri 

yang menjadi sumber emisi CO2. Industri konstruksi di Indonesia belum 

terpetakan besar emisi CO2-nya (Boer dkk., 2010). 

Sumber emisi CO2 pada industri konstruksi dihasilkan oleh manufaktur material 

konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan tahap operasional (Chapman, 1974; 

Pullen, 2000; dan Guggemos, 2003). Emisi CO2 terbesar berasal dari manufaktur 

dan yang paling kecil adalah pelaksanaan konstruksi. Emisi CO2 pada tahap 

pelaksanaan tidak sebesar dibandingkan terhadap manufaktur material konstruksi, 

namun tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan, tahap konstruksi merupakan 

salah satu bagian yang turut membentuk daur hidup konstruksi (Guggemos, 2003; 

Bilec, 2007). 

Salah satu sumber emisi CO2 yang diindikasikan pada tahap pelaksanaan 

konstruksi adalah pekerjaan struktur terutama beton bertulang (Peng dan Pheng, 

2011; Wong dan Tang, 2012). Salah satu material penyusun beton bertulang yang 

diindikasikan sebagai sumber emisi CO2 adalah baja tulangan. Frick (2007) 

menyatakan emisi CO2 yang dihasilkan dari proses produksi per 1 kg baja 

tulangan adalah 2,4 kg CO2. Selanjutnya, dari proses produksi membutuhkan 

transportasi ke lokasi proyek. Perpindahan dari pabrik ke lokasi proyek, lazimnya 

disebut dengan rantai pasok. Dalam hal ini, khususnya disebut rantai pasok 

konstruksi. Menurut Oshita (2012), Elhedi dan Merrick (2012) menyatakan rantai 

pasok menentukan besar dan kecil-nya emisi CO2 pada pelaksanaan konstruksi. 
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Sementara itu, baja tulangan yang telah tiba di lokasi proyek masih membutuhkan 

proses lanjutan. Proses lanjutan yang dimaksud adalah perakitan baja tulangan. 

Perakitan baja tulangan dimulai dari pemotongan, pembengkokan dan transportasi 

di dalam lokasi proyek. Pada umumnya, area pemotongan dan pembengkokan 

baja tulangan disebut dengan los atau barak kerja baja tulangan. Proses 

perpindahan dari los atau barak kerja ke masing-masing area struktur 

membutuhkan alat berat. Jenis alat berat yang umumnya digunakan adalah tower 

crane. Penggunaan tower crane diindikasikan menjadi salah satu sumber emisi 

CO2 pada tahap pelaksanaan konstruksi (Hasan dkk., 2013; Hermawan, 2017) . 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperlihatkan bahwa industri konstruksi 

merupakan salah satu sumber emisi CO2 yang signifikan. Sumber emisi CO2 dapat 

berasal dari tahap manufaktur, rantai pasok konstruksi dan pelaksanaan 

konstruksi. Setiap tahap mempunyai kontribusi yang berbeda-beda. Tahap 

pelaksanaan konstruksi khususnya pada pekerjaan perakitan baja tulangan. 

Tahapan ini merupakan bagian kecil namun menjadi sangat penting sebagai 

pembentuk daur hidup konstruksi. Oleh karena itu, bagian ini menjadi penting 

untuk diteliti sehingga dapat berkontribusi terhadap industri konstruksi di 

Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian emisi CO2 pada tahap pelaksanaan konstruksi khususnya pada 

pekerjaan perakitan baja tulangan, masih sangat terbatas sehingga penelitian ini 

menjadi sangat penting. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana model emisi CO2 rantai pasok baja tulangan yang dilaksanakan 

pada studi kasus yang diteliti. 

b. Berapa emisi CO2 pekerjaan perakitan baja tulangan yang dilaksanakan pada 

studi kasus yang diteliti. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi emisi CO2 pada pekerjaan perakitan 

baja tulangan untuk konstruksi bangunan tingkat tinggi dengan studi kasus 

beberapa proyek di Surabaya. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

a. Jenis emisi yang diestimasi adalah emisi CO2. 

b. Emisi CO2 yang diestimasi pada ruang lingkup gate to install (Gate yang 

dimaksud adalah tempat proyek membeli baja tulangan, install yang dimaksud 

adalah pemasangan baja tulangan di site). Gate to install meliputi rantai pasok 

konstruksi baja tulangan, perakitan dan transportasi yang digunakan oleh baja 

tulangan dengan menggunakan tower crane. 

c. Jenis proyek yang diteliti adalah bangunan tingkat tinggi. Definisi bangunan 

tingkat tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian minimal 40 m.  

d. Proyek yang diteliti adalah The 100 Residence Surabaya (30 lantai, ketinggian 

111,2 m) dan Benson Tower 6 Surabaya (40 lantai, ketinggian 155,4 m). 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat disusun ke dalam kerangka 

pikir penelitian yang diperlihatkan pada Gambar 1.1. Alur pada Gambar 1.1 

diperlihatkan bahwa pemanasan global diakibatkan oleh efek rumah kaca. Salah 

satu gas rumah kaca adalah CO2. Industri konstruksi merupakan salah satu 

industri yang diindikasikan sebagai sumber emisi CO2. Sumber emisi CO2 berasal 

dari manufaktur material konstruksi, rantai pasok konstruksi dan pelaksanaan 

konstruksi. Ruang lingkup penelitian ini adalah gate to install. Gate-nya dimulai 

dari baja tulangan yang akan dikirim ke site. Selanjutnya, proses pengiriman baja 

tulangan ke site. Proses pengiriman dari satu lokasi ke lokasi yang lain pada 

konstruksi disebut dengan rantai pasok konstruksi. Bagian install-nya adalah 

proses perakitan baja tulangan di site. Aktivitas pada site yang menjadi ruang 
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lingkup penelitian ini adalah aktivitas pemotongan dengan bar cutter dan 

pembengkokan dengan bar bender. Selanjutnya, baja tulangan diangkut dengan 

tower crane. Penggunaan beberapa alat berat tersebut yang diindikasikan sebagai 

sumber emisi CO2. Keluaran dari penelitian ini adalah pengembangan model 

estimasi CO2 dari pekerjaan perakitan baja tulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian
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