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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    TINJAUAN UMUM 

 Biaya konstruksi merupakan kriteria yang cukup penting dalam 

pemilihan struktur. Kriteria ini tidak terlepas dari efisiensi bahan dan 

kemudahan pelaksanaan. Struktur harus didisain secara ekonomis dan 

efisien serta mudah dalam pelaksanaan. Atap merupakan struktur yang 

paling atas dalam suatu bangunan gedung. Jenis bahan yang dapat 

dipergunakan dalam membuat struktur rangka atap diantaranya adalah baja 

konvensional dan baja ringan. Berkaitan dengan kedua jenis bahan 

tersebut, kami memilih judul ” Disain Struktur Rangka Atap Baja 

Ringan” sebagai judul Tugas Akhir kami yang didalamnya berisi 

perbandingan aspek struktural dan aspek ekonomi antara kedua bahan 

tersebut. 

 

1.2    LATAR BELAKANG  

Tugas Akhir merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

yang diajukan untuk menyelesaikan  studinya dalam menempuh program 

Strata 1 (S1) di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Diponegoro Semarang. Pengalaman yang diperoleh dari penyusunan Tugas 

Akhir ini nantinya diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa pada 

saat terjun ke dunia kerja bidang konstruksi sipil secara nyata. 

Adapun yang melatarbelakangi dipilihnya materi Tugas Akhir ini 

diantaranya adalah bahwa sebelum membuat konstruksi bangunan, perlu 

direncanakan terlebih dahulu jenis bahan apa yang akan dipilih dan juga 

berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat konstruksi dari bahan 

tersebut. 

 

 

 



 

2 
 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN  

 Maksud dan tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

• Untuk mempelajari lebih dalam mengenai tahap-tahap perencanaan 

struktur rangka atap. 

• Mendapatkan pengetahuan mengenai jenis bahan baja konvensional 

dan baja ringan. 

• Mengetahui perbandingan biaya pembuatan struktur rangka atap 

dengan baja konvensional dan baja ringan. 

 

 

1.4 PEMBATASAN MASALAH 

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup hanya pada 

perencanaan struktur dan perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam 

pembuatan struktur rangka atap dengan menggunakan baja konvensional 

dan baja ringan. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TUGAS AKHIR 

Untuk mempermudah pemahaman laporan tugas akhir ini, maka 

penyajian laporan dan format penggambaran tugas akhir memiliki ruang 

lingkup penyusunan sebagai berikut : 

 BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi tentang judul Tugas Akhir, latar belakang, maksud 

dan tujuan, pembatasan masalah, dan sistematika 

penyusunan laporan Tugas Akhir. 

 BAB II  STUDI LITERATUR 

Berisi tentang tinjauan umum, konsep pemilihan jenis 

struktur, konsep desain/perencanaan struktur, pembebanan 

dan analisis perhitungan.  
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 BAB III METODOLOGI 

Berisi tentang metode pengumpulan data, metode analisis 

dan perhitungan, penyajian laporan dan format 

penggambaran. 

 BAB IV  PERHITUNGAN STRUKTUR 

Berisi perhitungan dari struktur rangka atap. 

 BAB V RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) hanya memperhitungkan 

biaya pembuatan struktur rangka atap. 

 BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memuat tentang kesimpulan yang didapat dari proses 

perencanaan dan saran-saran tindakan yang ditempuh 

untuk dapat lebih mengoptimalkan hasil yang diperoleh. 

 DAFTAR PUSTAKA 

Mencantumkan literatur- literatur yang digunakan sebagai 

pendukung dalam Laporan Tugas Akhir. 

 LAMPIRAN 

Terdiri dari surat-surat yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Tugas Akhir, kegiatan konsultasi selama 

pelaksanaan Tugas Akhir, gambar-gambar struktur, serta 

tambahan-tambahan lain. 

 

 

 

 


