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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

konstruksi yang mendorong kita lebih memperhatikan standar mutu serta 

produktivitas kerja untuk dapat meningkatkan pembangunan yang lebih 

berkualitas. Diperlukan suatu bahan bangunan yang memenuhi persyaratan teknis, 

mudah didapat, dan harganya murah sehingga dapat dijangkau masyarakat luas. 

Bahan bangunan yaitu semua bahan olahan yang mempunyai bentuk beraturan 

dan ukuran tertentu yang digunakan sebagai bahan untuk membuat elemen 

bangunan. 

Batu bata masih sangat diminati masyarakat sampai hari ini sebagai 

pengisi dinding dan penyekat ruangan, meskipun saat ini sudah banyak ditemukan 

beberapa material bangunan pengganti batu bata seperti batako, akan tetapi dalam 

kenyataannya permintaan kebutuhan material bangunan batu bata lebih banyak 

diminati daripada permintaan terhadap batako. Salah satu alasan mengapa 

masyarakat masih mempercayai batu bata adalah dari segi estetikanya terlihat 

lebih berseni dibandingkan dengan batako, serta kekurangan dari batu bata lebih 

dapat diterima dibandingkan dengan kekurangan dari batako. 

Batu bata merah dahulu dan yang sekarang sudah sangat berbeda, baik dari 

sisi kekuatan maupun ukurannya. Selain semakin getas dimensinya pun semakin 

lama semakin menyusut. Semua itu memang saling berkaitan, karena alasan biaya 

produksi yang kian tinggi atau harga jual yang harus semakin ditekan. Dilihat dari 

segi pembuatannya, batu bata merah ada dua jenis, yaitu batu bata konvensional 

dan batu bata press. Batu bata konvensional tekturnya kasar, tidak rapi dan kadar 

kekerasannya tergantung pada kualitas bahan serta teknik pembakarannya, 

sedangkan batu bata press tekturnya lebih halus, ukurannya sama dan 

kekuatannya lebih baik. Warna bata juga akan tergantung dari jenis tanah liat yang 

digunakan serta lama proses pembakarannya. Dilihat dari segi aplikasi, bata 

merah konvensional biasanya digunakan untuk konstruksi dinding dengan 
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plesteran biasa karena kekurangan dari jenis bata ini bisa dengan mudah ditutupi 

lapisan semen. Sedangkan bata press sering diaplikasikan tanpa lapisan penutup 

atau yang lebih sering kita kenal dengan bata ekspos. Salah satu kelebihan 

menggunakan bata press sebagai bata ekspos adalah bata ini memang cenderung 

tahan lama atau awet. Ukurannya pun presisi, tetapi sebagian orang menilai sisi 

artistiknya kurang karena terkesan kaku dan kurang alami, karena bata ini 

dihasilkan oleh mesin sehingga cenderung tipikal dan kurang berseni. 

Dilihat dari segi biaya, pemasangan dinding menggunakan batu bata 

konvensioanal lebih murah karena proses pembuatannya secara tradisional / 

dengan menggunakan tangan, sedangkan batu bata press proses pembuatannya 

menggunakan mesin sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan metode pelaksanaan batu bata press dan batu bata 

konvensional dari Boyolali ? 

2. Bagaimana perbandingan mutu, batu bata press dan batu bata konvensional 

yang digunakan ?   

3. Berapa besar perbandingan biaya yang diperlukan untuk pembangunan gedung 

dengan metode batu bata press dan konvensional ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbandingan metode pelaksanaan bata press dan bata 

konvensional. 

2. Mengetahui perbandingan mutu, batu bata press dan batu bata konvensional. 

3. Mengetehui perbandingan biaya pelaksanaan pembangunan gedung dengan 

metode batu bata press dan konvensional. 

D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil    khususnya 

manajement konstruksi pembangunan gedung. 
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2. Memberikan informasi perbandingan mutu material batu bata press dengan 

batu bata konvensional. 

3. Memberikan informasi mengenai perbandingan biaya antara pelaksanaan 

pekerjaan dinding bata press dengan pekerjaan dinding bata konvensional. 

E. Batasan Masalah 

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan 

batasan-batasan secara teknis sebagai berikut : 

1. Studi perbandingan dilakukan pada proyek pembangunan bengkel ATMI di 

Jln. Mojo No.1, Karangasem, Surakarta, yang semula menggunakan metode 

batu bata press  akan dikonversi menjadi metode konvensional dengan sistem 

pelaksanaan yang sama. 

2. Batu bata Press 

a. Material batu bata press merk Gendhit, batu bata press merk Atin, batu bata 

press merk Tarjo produksi dari Dukuh Sari RT 4 RW 3 Karanggeneng, 

Boyolali. 

3. Batu bata konvensional 

a. Material batu bata konvensional merk Gendhit, batu bata konvensional merk 

Atin, batu bata konvensional merk Tarjo produksi dari Dukuh Sari RT 4 

RW 3 Karanggeneng, Boyolali. 

4. Segi perbandingan yang diteliti adalah : 

a) Metode pelaksanaan pembangunan gedung dengan metode batu bata 

press dan konvensional. 

b) Mutu dari batu bata press dan batu bata konvensional. 

c) Biaya yang diperlukan untuk pembuatan gedung dengan metode batu 

bata press dan konvensional. 

5. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi: 

a) Perbandingan peralatan yang digunakan dalam kedua metode tersebut. 

b) Analisis mutu menggunakan Universal Testing Machine di Laboratorium 

Teknik Sipil UMS. 
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c) Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI 

(Standart Nasional Indonesia) dengan harga material dan upah pekerja di 

Kota Surakarta. 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan  tugas akhir ini merupakan bukan studi yang pertama dan 

pernah ada penelitian sebelumnya ataupun tugas akhir yang terdahulu. Adapun 

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Semidel (2009) membahas perbedaan kuat 

tekan batu bata yang berasal dari Kabupaten Lubuk Alung dan Kabupaten 

Agam dengan STIP Kanvas. 

2. Penelitian yang dilakukan Muhardi, Reni Suryanita dan Alsaidi (2007) 

membahas perbaikan karakteristik batu bata lempung dengan penambahan abu 

terbang. 

3. Penelitian yang dilakukan Permatasari (2012) membahas pengaruh 

penggantian tanah liat oleh fly ash batu bara dan lama pembakaran terhadap 

karakteristik fisis dan mekanis batu bata. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan ini terfokus pada asal material batanya yaitu 

dari Kabupaten Boyolali, di samping itu pada penelitian ini dikaji juga tentang 

metode pelaksanaan dan biaya bahan. 


