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ABSTRACT 

The investigation of brick compressive strength has been done for 60 samples. 
Tests was carried out by the experimental method using a compressive strength 
testing machine (Compression Machine). The highest compressive strength for 
pressed brick from Tenayanraya was 0.86×107 N/m2 that fulfills grade 50 and the 
highest compressive strength brick for conventional brick is 1.128×107 N/m2 

fulfill grade 100. The bricks that made in Rumbai has the highest compressive 
strength, that is 1.484×107 N/m2 which fulfill grade 100. The compressive 
strength of the conventional brick was 1.592×107 N/m2 which fulfill grade 150. 
Based on the results of testing, the entire samples  produced from Tenayanraya 
and Rumbai agrees the Indonesian National Standard (SNI) SK-SNI-S-04-1989-
F. The difference in compressive strength is not too large for Tenayanraya 
difference is 0.268×107 N/m2 and for Rumbai difference is 0.108×107 N/m2. The 
difference in brick compressive strength attributed to the differences in the 
processing of raw clay (clay) and the difference in location of the position of 
bricks during the combustion process. 
Keywords : pressed brick, conventional brick, compressive strength. 
 

PENDAHULUAN 
Pekanbaru merupakan daerah yang berpotensi untuk memproduksi batu 

bata bakar karena tersedianya tanah lempung sebagai bahan baku pembuatan batu 
bata. Pesatnya pembangunan yang terjadi di Pekanbaru membuat permintaan batu 
bata di Pekanbaru  semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan rumah sebagai 
tempat tinggal menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pemakaian bahan 
bangunan, tentunya dalam hal ini tidak hanya peningkatan jumlah produksi tetapi 
perlu juga peningkatan mutu produksi guna meningkatkan daya  saing jual 
dipasaran. Batu bata yang digunakan sebagai bahan bangunan disuatu daerah 
umumnya dipengaruhi oleh kondisi daerah tersebut. Daerah Kecamatan 
Tenayanraya dan Kecamatan Rumbai merupakan daerah yang banyak terdapat 
tanah lempung/tanah liat yang merupakan bahan utama dari batu bata bakar. Kuat 
tekan batu bata bakar merupakan sifat utama sebagai kelas mutu dan juga 
pertimbangan dalam memilih batu bata sebagai bahan bangunan.  

Batu bata adalah batu buatan yang terbuat dari bahan-bahan tertentu yang 
dicetak pada suatu cetakan, sedangkan pembuatan batu bata dengan cara 
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konvensional banyak dilakukan penduduk pedesaan yang dilaksanakan dengan 
tangan biasa dan dengan mempergunakan cetakan kayu, bagi yang bermodal 
besar pembuatan batu bata dapat menggunakan mesin pencetak (Frick & 
Koesmartadi, 1999). Batu bata bakar merupakan batu yang buat dari tanah liat 
(tanah lempung) yang dicampur pasir atau tidak dan dibakar dengan suhu yang 
tinggi, jadi batu bata tergolong benda keramik (Purwoko, 1980). Batu bata bakar 
yang diproduksi Kota Pekanbaru merupakan batu bata yang bahan utamanya 
telah tercampur pasir secara alami kemudian dicetak dan dibakar dengan suhu 
yang tinggi. Bahan utama dari batu bata bakar adalah tanah yang punya sifat 
kelempungan (tanah liat). Tanah liat ini bila bercampur dengan air akan berubah 
kondisinya dari padat, plastis dan menjadi lunak, serta dapat berubah sifat bila 
diproses dalam panas yang tinggi menjadi material yang sangat keras dan padat. 
Tanah ini banyak ditemukan didaerah dataran rendah, itulah salah satu penyebab 
batu bata mudah didapatkan di Pekanbaru.  

Tanah lempung (tanah liat) merupakan tanah dengan ukuran mikrokonis 
yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah 
lempung sangat keras dalam keadaan kering dan tak mudah terkelupas hanya 
dengan jari tangan. Permeabilitas lempung sangat rendah bersifat plastis pada 
kadar air sedang, partikel tanah lempung memiliki diameter 2 µm atau sekitar 
0,002 mm (Foth, 1998). 

 Bahan baku untuk pembuatan batu bata bakar press menggunakan tanah 
lempung yang terdapat didaerah bedeng, tanah lempung diambil dan dibersihkan 
dari batu-batu atau akar tumbuhan lalu dikumpulkan pengolahan bahan baku batu 
bata press tidak dilakukan secara khusus, proses pelumatan dan pencetakan 
langsung didalam mesin sehingga pekerjaan menjadi mudah dan cepat. Tanah 
lempung yang digunakan untuk bahan bahan baku pembuatan batu bata 
konvensional sama dengan tanah lempung yang digunakan pada batu bata press, 
akan tetapi ada perbedaan pengolahan bahan baku. Tanah tersebut dibersihkan  
supaya batu-batu  dan bahan lain tidak tercampur dengan tanah liat (lempung) 
kemudian bahan tersebut diambil untuk bahan batu bata. Tanah yang diambil 
dimasukan kedalam lobang hingga lobang penuh, masukan air kedalam lobang 
yang berisi tanah, kemudian tanah didalam lobang diaduk dengan bantuan hewan 
kerbau, jika Pengadukan tidak menggunakan hewan  kerbau pengadukan  ini 
dapat juga dilakukan oleh manusia dengan cara memasukan bahan kedalam 
lobang yang berukuran kecil yaitu panjang 1-2 meter, lebar 1-2 meter dan dalam 
0,4 sampai 1 meter kemudian bahan yang berisi bahan masukan air secukupmya, 
pengadukan dilakukan dengan cara mengaduk dan menginjak-injak bahan 
sehingga air dan tanah menjadi satu, bila tanah dalam lobang sudah dianggap bisa 
untuk bahan batu bata lalu tanah tersebut diangkat ketempat pencetakan batu 
bata.  

 Pengadukan tanah lempung ini selesai setelah ada tanda-tanda tanah 
didalam lobang rancah tidak lagi kelihatan bergumpal-gumpal, bila tanah didalam 
lobang diangkat dengan tangan  tanah tersebut tidak meleleh atau jatuh, tanah liat 
dan air didalam lobang terlihat menyatu. 

Batu bata bakar jika dilihat dari proses pembuatannya dapat dibagi 
menjadi 2 yaitu batu bata bakar konvensional dan batu bata bakar press. Batu 
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bata konvensional dibuat dengan cara tradisional dan menggunakan alat-alat yang 
sederhana yaitu cetakan yang terbuat dari kayu dibuat menjadi segi empat. Tanah 
liat atau tanah lempung yang telah dibersihkan diberi sedikit air dan dilumatkan 
menjadi adonan dengan menggunakan tenaga  manusia atau kerbau selanjutnya 
dicetak menjadi bentuk balok. Adonan yang telah dicetak dikeluarkan dari 
cetakan dan dijemur dibawah cahaya matahari sampai kering. Batu bata yang 
sudah kering kemudian disusun diatas tungku pembakaran menyerupai bangunan 
yang tinggi kemudian dibakar dalam jangka waktu ± 72 jam (3 hari) sampai batu 
menjadi keras pembakaran dengan menggunakan kayu bakar.  Salah satu ciri dari 
batu bata konvensional adalah bentuk yang tidak selalu sama dan tidak rapi, ini 
dapat dipahami karena pembuatan batu bata konvensional menggunakan alat-alat 
yang sederhana dan lebih mengutamakan sumber daya manusia dalam 
pembuatannya.  

Pembuatan batu bata bakar press hampir sama dengan pembuatan batu 
bata konvensional perbedaannya hanya pada proses melumatkan adonan dan 
pencetakan menggunakan bantuan mesin, hasilnya adalah batu bata yang 
memiliki permukaan yang halus memiliki ukuran yang sama dan terlihat lebih 
rapi dibandingkan dengan batu bata konvensional. 

Batu bata bakar harus memenuhi syarat yaitu  penampilan atau wujud 
batu bata harus mempunyai siku, bidang-bidang sisi harus  datar, tidak 
menunjukan retak, tidak mudah hancur atau patah, permukaan batunya kasar, 
warnanya seragam (merata) dan bunyinya nyaring bila diketok (Frick & 
Koesmartadi, 1999). Persyaratan ukuran batu bata bakar menurut SK-SNI-S-04-
1989-F (Ukiman, 2009) dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Ukuran batu bata bakar 
Modul Panjang (mm) Lebar (mm) Tinggi (mm) 
M-5a 190 90 65 
M-5b 190 110 65 
M-6 230 110 55 

 
Batu bata bakar standar menurut SK-SNI-S-04-1989-F seperti berikut  

secara visual batu bata bakar  mempunyai siku bidang-bidang sisi datar, tidak 
menunjukan retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan, kecuali bentuk 
lain yang disengaja karena proses pencetakan yang diizinkan. 

Batu bata bakar yang diproduksi dengan mesin press dan konvensional 
tidak semua ukurannya yang persis sama, adanya penyimpangan ukuran batu bata 
yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, oleh karena itu ada 
penyimpangan ukuran maksimum batu bata yang diperbolehkan menurut  SK-
SNI-S-04-1989-F dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Penyimpangan ukuran batu bata bakar. 

Kelas 

Penyimpangan ukuran maksimum  
M-5a dan M-5b M-6 

Panjang
(mm) 

Lebar 
(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Panjang 
(mm) 

Lebar 
(mm) 

Tinggi
(mm) 

25 5 3 2 5 3 2 
50 5 3 2 5 3 2 

100 4 3 2 4 3 2 
150 4 2 2 4 2 2 
200 4 2 2 4 2 2 
250 4 2 2 4 2 2 

 

Kuat tekan batu bata bakar adalah besarnya kemampuan batu bata 
menerima beban maksimum sampai pecah/hancur, Jika batu bata bakar yang diuji 
kuat tekannya dibawah 2,5 N/mm2 batu bata tersebut tidak memenuhi standar, 
jika kuat tekannya besar dari 2,5 N/mm2 berarti memenuhi standar, jika kuat 
tekan 5 N/mm2 berarti memenuhi kelass 50 dan seterusnya dapat dilihat pada 
tabel 3  dibawah ini. 

Tabel 3. Kuat tekan batu bata bakar SK-SNI-S-04-1989-F. 

Kelas Kuat tekan maksimum  
Kg/cm2 N/mm2 

25 25 2,5 
50 50 5 

100 100 10 
150 150 15 
100 200 20 
250 250 25 

 
Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu bidang secara 

tegak lurus. Benda padat berada dalam keadaan setimbang jika dipengaruhi gaya 
yang berusaha menarik, menggeser, atau menekannya, maka bentuk benda akan 
berubah, jika benda kembali kebentuknya semula benda itu dikatakan elastik, jika 
gaya terlalu besar dan batas elastik dilampaui, benda tidak kembali kebentuknya 
semula secara permanen berubah bentuk (Tipler, 1991).   Secara matematika 
Tegangan (Stress) dinyatakan oleh persamaan: 

휎 =   (1) 

 

 

 



5 
 

dimana: 
휎  = Tegangan/stress (N/m2) 
F  = Gaya ( Newton)  
A = Luas  penampang (m2) 

Regangan adalah perubahan bentuk suatu benda yang diakibatkan oleh gaya. 
Rumus regangan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: 

ℇ = ∆푙
푙표                       (2)         

dimana: 
 ℇ  = Regangan 
 ∆푙 = Pertambahan panjang (m) 
 푙표 = Panjang mula-mula (m) 
Modulus Elastisitas adalah perbandingan antara Tegangan dan Regangan. 

Modulus Elastisitas sering juga disebut Modulus Young  (Young & Freedman, 
2002). Modulus Elastisitas dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:  

E =  휎휀            (3)  
dimana:  

E = Modulus Elastisitas (N/m2) 
휎 = Tegangan (N/m2) 
휀  = Regangan 

Benda digantungkan secara vertikal dan pada ujung bawah benda dikenai 
gaya maka benda akan mengalami pertambahan panjang. Berdasarkan hukum I 
Newton sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan 
konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan 
kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu (Tipler, 1991).  

Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang per 
satuan luas, jika gaya F bekerja pada permukaan bidang A  maka tekanan P yang 
ditimbulkan oleh gaya itu (Tipler, 1991). Perubahan bentuk benda yang 
disebabkan oleh tegangan tekan dinamakan mampatan. Contonnya ialah Tiang-
tiang yang menopang beban seperti tiang bangunan mengalami tegangan tekan. 
Tekanan pada benda ditentukan oleh gaya dan luas bidang tekan tempat gaya itu 
bekerja, dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

    P = 퐅
퐀
             (4) 

dimana: 
P = Tekanan (N/m2 ) 
F = Gaya (N) 
A = Luas permukaan bidang tekan (m2) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan mutu batu bata bakar yang 
diproduksi di Kota Pekanbaru berdasarkan pengujian kuat tekan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) SK-SNI-S-04-1989-F. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kuat tekan batu bata. Pengujian 
kuat tekan batu bata bakar tersebut menggunakan alat Mesin uji kuat tekan 
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(Compression Machine), Mistar atau rol meter dan timbangan. Bahan yang diuji 
adalah  batu bata bakar press, batu bata bakar konvensional. Langkah-langkah 
yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengambilan batu bata dilokasi 
produksi, melakukan pengukuran dimensi, pengujian kuat tekan (compresive 
strength) batu bata di Laboratorium Teknologi Bahan Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Riau. Prosedur pemeriksaan pengujian kuat tekan 
batu bata bakar diambil  dari tempat produksi di Kota Pekanbaru, ukuran batu 
bata yang diuji sesuai dengan yang diproduksi dilokasi produksi masing-masing. 
Batu bata bakar yang diuji sebanyak 60 buah,  30 buah batu bata setiap 
Kecamatan,  satu Kecamatan diambil dua tempat produksi, satu tempat produksi 
diambil 15 buah batu bata, pengambilan batu bata  setiap satu tempat produksi 
divariasikan berdasarkan tempat pembakaran batu bata yaitu 5 buah dibagian 
atas, 5 buah dibagian tengah dan 5 buah dibagian bawah tungku pembakaran, 
selanjutnya dilakukan pengujian kuat tekan dengan menggunakan alat 
Compression Machine. 

Prosedur pengujian kuat tekan batu bata bakar yaitu ambil batu bata 
bakar, hitung luas masing-masing batu bata, letakkan batu bata bakar dibawah 
pemberat didalam  Compression Machine dipastikan permukaan batu bata yang 
diuji bersentuhan dengan pemberat, hidupkan pompa hidrolik dengan menekan 
tombol START, tarik tuas kebawah dari posisi semula sehingga piston hidrolik 
perlahan bergerak kebawah, Maka pembebanan secara otomatis  akan bergerak 
dengan kecepatan konstan menekan batu bata, jika batu bata pecah  tarik tuas 
keatas keposisi semula maka piston hidrolik berhenti menekan batu bata, baca 
skala maksimum pada panel dan catat skalanya ditabel pengujian kuat tekan, 
lakukan seperti diatas sebanyak jumlah sampel, matikan pompa hidrolik dengan 
menekan tombol OFF. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil kuat tekan rata-rata batu bata bakar press dan konvensional dapat 

dilihat pada tabel 4. 
 

Tabel 4. Hasil pengujian  kuat tekan rata-rata batu bata bakar press dan 
konvensional. 

NO Kecamatan 

Pembakaran pada tungku 
Tekanan batu 
bata bagian 

atas 
(N/m2) 

Tekanan batu 
bata bagian 

tengah 
(N/m2) 

Tekanan batu 
bata bagian 

bawah 
(N/m2) 

1 Tenayanraya 
(press) 0,58×107 0,71×107 0,86×107 

2 Tenayanraya 
(Konvensional) 0,64×107 0,84×107 1,12×107 

3 Rumbai  
(press) 0,852×107 0,906×107 1,484×107 

4 Rumbai 
(konvensional) 0,998×107 1,102×107 1,592×107 
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Diagram kuat tekan batu  bata bakar press dan konvensional untuk 
Kecamatan Tenayanraya dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini. 

 
Gambar 1. Diagram kuat tekan batu bata press dan konvensional Kecamatan 

Tenayanraya 
Mutu batu bata bakar press Kecamatan Tenayanraya pada tungku 

pembakaran dibagian bawah nilai kuat tekannya lebih besar dibandingkan dengan 
batu bata dibagian tengah dan bagian atas. Perbedaan kuat tekan ini disebabkan 
oleh massanya yang berbeda bahwa batu bata yang dibagian bawah memiliki 
massa yang lebih kecil dibandingkan dengan pembakaran dibagian tengah dan 
atas karena pembakaran batu bata dibagian bawah lebih kering hal ini disebabkan 
oleh suhu pembakaran dibagian bawah lebih besar dari batu bata dibagian tengah 
dan atas, batu bata bagian bawah  langsung bersentuhan dengan api pembakaran 
akibatnya partikel-partikel atau tekstur pembentuk batu bata lebih rapat  sehingga 
batu bata menjadi lebih kuat. 

Batu bata bakar press dari Kecamatan Tenayanraya memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) SK-SNI-S-04-1989-F dan memenuhi kelas 50 dapat  
dilihat pada tabel 5  di bawah ini. 

Tabel 5. Mutu batu bata bakar press produksi dari Kecamatan Tenayanraya  

NO Kecamatan  Posisi 
Pembakaran 

Kuat tekan 
(N/m2) 

Kelas SNI 

1 Tenayan raya  Bagian atas 0,58×107 50 
2 Tenayan raya Bagian tengah 0,71×107 50 
3 Tenayan raya Bagian bawah 0,86×107 50 

 

Kuat tekan batu bata konvensional Kecamatan Tenayanraya memiliki 
kuat tekan yang berbeda sama halnya dengan batu bata press. Kuat tekan batu 
bata pada posisi pembakaran dibagian bawah memiliki kuat tekan yang lebih 
besar dibandingkan dengan batu bata pada posisi pembakaran dibagian tengah 
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dan atas perbedaan kuat tekan pada posisi pembakaran batu bata konvensional 
disebabkan adanya perbedaan tekstur,  batu bata pada posisi pembakaran 
dibagian bawah tekstur yang lebih rapat dibandingkan dengan batu bata pada 
pembakaran dibagian tengah dan atas karena posisi batu bata dibagian bawah 
pada saat pembakaran suhunya lebih tinggi, sehingga batu bata dibagian bawah 
teksturnya lebih rapat, batu bata lebih kering dan massanya lebih kecil oleh 
karena itu batu bata dibagian bawah lebih kuat dibandingkan dengan batu bata 
pada posisi pembakaran dibagian tengah dan atas. Mutu batu bata bakar 
konvensional dapat dilihat pada tabel 6. 

 
Tabel 6. Mutu batu bata bakar Konvensional produksi dari Kecamatan 

Tenayanraya 

NO Kecamatan  Posisi 
Pembakaran 

Kuat tekan 
(N/m2) 

Kelas SNI 

1 Tenayan raya  Bagian atas 0,64×107 50 
2 Tenayan raya Bagian tengah 0,84×107 50 
3 Tenayan raya Bagian bawah 1,128×107 100 

 
Diagram batang untuk perbandingan kuat tekan antara batu bata press 

dengan konvensional Kecamatan Tenayanraya dapat dilihat pada Gambar 1. 
Gambar 1 menunjukan bahwa batu bata bakar yang diproduksi dari Kecamatan 
Tenayanraya yang konvensional memiliki nilai kuat tekan yang lebih besar dari 
batu bata bakar press, perbedaan kuat tekan ini disebabkan adanya perbedaan 
pengolahan bahan baku pembuatan batu bata. Batu bata konvensional sebelum 
dicetak dikumpulkan pada suatu tempat yang telah disediakan dan diberi air  
setelah itu diaduk hingga larut dan benar-benar merata menjadi adonan, batu bata 
dicetak dengan cetakan kayu batu bata dikeringkan dan dibakar. Pembuatan batu 
bata press tanah yang telah disediakan langsung dimasukan kemesin kemudian 
dicetak dengan cara   dipress dengan menggunakan tenaga mesin, dapat dianalisa 
dari  perbedaan cara pengolahan ini bahwa batu bata konvensional partikel-
partikel pembentuknya lebih merata diseluruh komponen batu bata, pada saat 
pembakaran dengan suhu tinggi batu bata konvensional  memiliki tekstur yang 
lebih rapat sehingga batu bata konvensional menjadi lebih kuat. Perbedaan 
pengolahan bahan baku inilah yang menyebabkan batu bata konvensional lebih 
kuat dari batu bata press. 

Kuat tekan batu bata bakar press dan konvensional Kecamatan Rumbai 
dengan luas permukaan yang sama juga memiliki kuat tekan berbeda, perbedaan 
nilai kuat tekan batu bata press dan konvesional untuk Kecamatan Rumbai dapat 
dilihat pada Gambar 2 dibawah ini. 
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Gambar 2. Diagram kuat tekan batu bata press dan konvensional Kecamatan 

Rumbai 
Mutu batu bata bakar press yang diproduksi dari Kecamatan Rumbai 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) SK-SNI-S-04-1989-F, pada 
pembakaran bagian atas dan tengah memenuhi kelas 50 dan bagian bawah 
memenuhi kelas 100, mutu batu bata bakar press Kecamatan Rumbai  dapat 
dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Mutu batu bata bakar press produksi dari Kecamatan Rumbai  
NO Kecamatan  Posisi 

Pembakaran 
Kuat tekan 

(N/m2) 
Kelas SNI 

1 Rumbai Bagian atas 0,852×107 50 
2 Rumbai Bagian tengah 0,906×107 50 
3 Rumbai Bagian bawah 1,484×107 100 

 
Mutu batu bata bakar konvensional dari Kecamatan Rumbai pada posisi 

pembakaran yang bagian atas memenuhi kelas 50, bagian tengah memenuhi kelas 
100 dan yang bagian bawah memenuhi kelas 150 Standar Nasional Indonesia 
SK-SNI-S-04-1989-F dapat di lihat pada tabel 8 dibawah ini. 

 
Tabel 8. Mutu batu bata bakar Konvensional produksi dari Kecamatan Rumbai  
NO Kecamatan  Posisi 

Pembakaran 
Kuat tekan 

(N/m2) 
Kelas SNI 

1 Rumbai Bagian atas 0,998×107 50 
2 Rumbai Bagian tengah 1,102×107 100 
3 Rumbai Bagian bawah 1,592×107 150 
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Batu bata bakar yang diproduksi dari Kecamatan Rumbai yang press dan 
konvensional dengan luas permukaan batu bata bakar yang sama ternyata 
memiliki  kuat tekan yang berbeda untuk perbandingan perbedaan  kuat tekannya 
dapat dilihat pada Gambar 2 menunjukan bahwa perbedaan kuat tekannya kecil 
untuk pembakaran yang dibagian bawah memiliki selisih 0,11×107 N/m2, dari 
ketiga posisi pembakaran batu bata bakar konvensional memiliki kuat tekan yang 
lebih besar dari batu bata press, perbedaan kuat tekan ini disebabkan oleh adanya 
perbedaan proses pengolahan bahan baku tanah lempung. Pengolahan bahan baku 
batu bata konvensional Tanah yang diambil dimasukan kedalam lobang/tempat 
mengaduk tanah masukan air ke dalam lobang yang yang berisi tanah kemudian 
tanah didalam lobang tersebut diaduk dengan bantuan hewan kerbau sehingga 
hasilnya tanah didalam lobang tersebut tidak lagi kelihatan bergumpal-gumpal, 
tanah liat dan air didalam lobang menyatu menjadi adonan yang merata dan 
didiamkan kira-kira satu sampai dua hari agar tanah betul-betul memadat 
sehingga mudah untuk mencetak batu bata.  

Batu bata konvensional dengan bahan baku tanah lempung yang  benar-
benar merata saat pembakaran dengan suhu tinggi memiliki tekstur yang lebih 
rapat dan partikel-partikel pembentuknya lebih merata diseluruh komponen batu 
bata sehingga batu bata konvensional menjadi lebih kuat, sedangkan pada proses 
pembuatan batu bata press tanah yang telah disediakan langsung dimasukan 
kedalam mesin pencetak batu bata kemudian dicetak dengan menggunakan 
tenaga mesin tanpa ada pengolahan yang khusus untuk bahan baku sehingga 
setelah dibakar terlihat teksturnya kurang rapat dan terdapat gumpalan-gumpalan  
tanah, perbedaan pengolahan bahan baku inilah yang menyebabkan batu bata 
konvensional lebih kuat dari batu bata press. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan terhadap 

batu bata bakar press dan konvensional di Kecamatan Tenayanraya dan Rumbai 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Hasil pengujian kuat tekan batu bata 
bakar, nilai kuat tekan rata-rata untuk Kecamatan Tenayanraya nilai terendah 
untuk batu bata bakar press adalah 0,58×107 N/m2  dan nilai tertinggi 0,86×107 

N/m2 sedangkan nilai terendah untuk batu bata bakar konvensional adalah 
0,64×107 N/m2 dan nilai tertinggi 1,12×107 N/m2. Batu bata bakar press 
Kecamatan Tenayanraya memenuhi kelas 50, Batu bata bakar konvensional pada 
pembakaran bagian atas dan tengah memenuhi kelas 50 sedangkan pembakaran 
bagian bawah memenuhi kelas 100. Kecamatan Rumbai nilai terendah untuk  
batu bata bakar press adalah 0,852×107 N/m2 dan nilai tertinggi  1,484×107 N/m2, 
Batu bata bakar press Kecamatan Rumbai pada pembakaran bagian atas dan 
tengah memenuhi kelas 50 dan bagian bawah memenuhi kelas 100. Batu bata 
bata bakar  konvensional nilai terendah adalah 0,998×107 N/m2 dan nilai tertinggi 
1,592×107 N/m2.  Batu bata bakar konvensional Kecamatan Rumbai pada 
pembakaran bagian atas memenuhi kelas 50, bagian tengah memenuhi kelas 100 
dan bagian bawah memenuhi kelas 150. Batu bata bakar yang diproduksi dari 
Kecamatan Tenayanraya dan Kecamatan Rumbai  secara keseluruhan memenuhi 
Standar Nasional Indonesia (SK-SNI-S-04-1989-F). Agar batu bata bakar yang 
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diproduksi dengan menggunakan mesin press lebih kuat dapat disarankan dengan 
cara pengolahan khusus untuk bahan baku yaitu tanah lempung sebelum 
dimasukan kemolen mesin press telebih dahulu tanah tersebut diberi air dan aduk 
rata sehingga benar-benar merata menjadi adonan, teksturnya menjadi halus 
seperti proses pengadukan pembuatan batu bata konvensional sehingga batu bata 
press ketika dibakar akan lebih kuat. 
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