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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada zaman modern ini, pembangunan konstruksi gedung di kota-kota 

besar berkembang dengan begitu pesat. Hal ini mengakibatkan kebutuhan 

akan bahan bangunan seperti kerikil, pasir, serta semen akan meningkat pula. 

Bangunan gedung terdiri dari atap, dinding, dan lantai. Dinding yang biasa 

digunakan dalam pembuatan yaitu bata beton, bata celcon (hebel) dan bata 

merah. 

Batako adalah campuran antara semen, agregat, dan air dengan atau 

tanpa bahan tambahan. Batako yang dihasilkan oleh industri kecil pada 

umumnya adalah batako padat. Batako tersebut dilihat secara langsung 

menunjukkan kualitas yang cukup baik dengan permukaan yang mulus. Dari 

hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan hasil yang 

dicapai antara industri kecil dan industri rumah tangga dalam hal jumlah 

batako yang dihasilkan dalam satu zak semen. Batako yang dihasilkan oleh 

industri kecil bervariasi antara 90-120 buah sedangkan pada industri rumah 

tangga bervariasi antara 60-80 buah batako. Dengan adanya perbedaan 

jumlah batako yang dihasilkan dalam satu zak semen akan memberikan 

perbedaan kuat tekan, yaitu jumlah batako yang dihasilkan lebih banyak 

memiliki nilai kuat tekan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah 

batako yang dihasilkan lebih sedikit. Hal seperti ini menunjukkan bahwa 

dalam pembuatan batako masih berdasarkan pengalaman yang tidak 

memperhatikan karakteristik dari batako seperti gradasi agregat, berat jenis, 

kadar air, kuat tekan, dan proporsi campuran batako. 

Bata merah sampai sekarang masih diminati masyarakat  sebagai 

pengisi dinding dan penyekat ruangan. Meskipun saat ini sudah banyak 

ditemukan beberapa material bangunan pengganti bata merah seperti batako, 

akan tetapi kenyataannya permintaan kebutuhan material bangunan bata 

merah lebih banyak diminati daripada permintaan batako.  
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Bata merah yang dahulu dan sekarang sudah sangat berbeda, baik dari 

sisi kekuatan maupun ukuran. Selain semakin getas, dimensinya pun semakin 

lama semakin menyusut (Haryono, 2008). Semua itu memang saling 

berkaitan, karena alasan biaya produksi yang kian tinggi atau harga jual yang 

harus semakin ditekan. Dilihat dari segi pembuatannya, bata merah ada dua 

jenis, yaitu bata merah konvensional dan bata merah press. Bata merah 

konvensional teksturnya kasar, tidak rapi dan kadar kekerasannya bergantung 

pada kualitas bahan serta teknik pembakarannya. Untuk bata merah press 

teksturnya lebih halus, ukurannya sama dan kekuatannya lebih baik. Warna 

bata juga bergantung pada tanah liat yang digunakan serta lama proses 

pembakaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1). Seberapa besar nilai kuat tekan, uji geser dan uji gravitasi bata merah 

konvensional dan batako press? 

2). Seberapa jauh perbedaan karakteristik antara bata merah konvensional dan 

batako press? 

3). Seberapa jauh perbandingan biaya antara bata merah konvensional dan 

batako press? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1). Untuk mengetahui nilai kuat tekan, uji geser dan uji gravitasi bata merah 

konvensional dan batako press? 

2). Untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara bata merah konvensional 

dan batako press? 

3). Untuk mengetahui perbandingan biaya antara bata merah konvensional dan 

batako press? 



3 

 

 

 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1). Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil 

khususnya manajemen konstruksi pembangunan gedung. 

2). Untuk memperoleh bentuk serta kekuatan batako yang efektif dan efisien 

sehingga dapat digunakan oleh masyarakat? 

3). Memberikan informasi besarnya kuat tekan, uji geser dan uji gravitasi 

batako press. 

 

D. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan Tugas Akhir ini maka pada 

penelitian ini diberi ruang lingkup sebagai berikut : 

1). Bata merah berasal dari Sukoharjo dan Klaten. 

2). Ukuran bata merah 22,5 cm x 10,5 cm x 3,5 cm. 

3). PC (Portland Cement) yang digunakan merk Holcim, jenis 1. 

4). Pasir (agregat halus) yang digunakan berasal dari Kaliworo Klaten. 

5). Air yang digunakan dari desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo. 

6). Fas (faktor air semen) : 0,4 dan 0,45. 

7). Perbandingan campuran batako dengan perbandingan berat antara semen 

dan pasir adalah 1:6, 1:7, 1:8 dan 1:9. 

8). Jenis benda uji berupa batako dengan ukuran cetakan 22,5 cm x 10,5 cm x 

3,5 cm. 

9). Pengujian yang dilakukan : 

a). Uji kuat tekan.    

b). Uji geser.   

c). Uji gravitasi.  

10).Tiap macam persentase batako dibuat 3 buah untuk masing-masing 

pengujian. 

11). Jumlah benda uji sebanyak 72 benda uji. 

12). Umur pengujian batako 28 hari. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian dalam pembuatan batako dan bata merah pernah dilakukan 

oleh beberapa mahasiswa yaitu: Nugroho (2009) dengan judul “Tinjauan 

Kualitas Batako Dengan Pemakaian Bahan Tambah Limbah Gypsum”. Dari 

hasil penelitian tersebut diperoleh nilai kuat tekan sebesar 7,20 MPa. 

Haryono (2008) dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Pelaksanaan, 

Mutu dan Biaya Konstruksi Gedung Menggunakan Bata Press dan Bata 

Konvensional di ATMI Surakarta”. Pengujian geser yang pernah dilakukan 

menunjukkan bata beton tidak mengalami kerusakan pada permukaannya. 

Pengujian bentur pada bata beton menunjukkan bata beton layak untuk 

digunakan karena tidak pecah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


