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ABSTRAK 

 
Perkembangan peningkatan pembangunan di provinsi Riau saat ini sangatlah pesat yang 

terlihat dengan banyaknya pembangunan yang terjadi dimana-mana. Setiap pembangunan pasti 

membutuhankan bahan-bahan bangunan salah satunya yang sangat penting adalah batu bata. Batu 

bata yang ada di pasar saat ini perlu inovasi dikarenakan bahan yang digunakan hanya tanah liat, 

maka itu perlu ada tambahan salah satunya bahan tambahan yang akan dicampurkan ialah limbah 

kayu karet yang tidak produktif. Dalam proses pembuatan batu bata merah limbah kayu karet 

metode yang diterapkan ialah desain ekperimen dengan melihat beberapa pengujian seperti uji kuat 

tekanan yang tertinggi didapat sebesar 61,98% termasuk standar SNI mutu kualitas III dan uji serap 

air dengan nilai daya serap air terendah sebesar 21,755% dengan takaran 5% serbuk kayu karet yang 

tidak produktif. Dilihat dari uji tersebut sudah cukup bagus untuk dipasarkan. Harga pokok produksi 

diperoleh sebesar Rp. 232/Unit dan Break Even Point diperoleh sebesar 3981 unit. Hal ini dapat 

menguntukan jika batu bata serbuk kayu karet ini dapat diproduksi dibandingkan dengan membeli 

batu bata dipasaran dengan harga Rp.250/unit. 

 

Kata kunci:  Batu Bata Merah, BEP, Desai Eksperimern, HPP. 
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ABSTRACT 

 

The development of increasing development in Riau province is currently very rapid which 
can be seen with the amount of development that is happening everywhere. Each construction must 
require building materials, one of which is very important is brick. The bricks that are on the market 
today need to be innovated because the material used is only clay, so it needs to be added. One of 
them is the additional material that will be mixed is unproductive rubber wood waste. In the process 
of making rubber wood waste red brick, the method applied is experimental design by looking at 
several tests such as the highest pressure strength test obtained at 61.98% including SNI quality 
quality standards III and water absorption test with the lowest water absorption value of 21,75% 
with a dose of 5% unproductive rubber wood powder. Judging from these tests it is good enough to 
be marketed. The cost of production is Rp. 232 / Unit and Break Even Point obtained by 3981 units. 
This can be used if these wood sawdust bricks can be produced compared to buying bricks on the 
market at a price of Rp.250 / unit. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini tengah meningkat dengan 

pesat, hal tersebut ditandai dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Salah satunya diprovinsi Riau yang saat ini sedang melakukan 

pengembangan, yang terlihat saat ini dengan banyaknya pembangunan yang berada 

dimana-mana, seperti gedung-gedung perusahaan, kantor pemerintahan, sekolah, 

rumah sakit, tempat-tempat usaha dan juga proyek pembangunan perumahan. 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di provinsi Riau, juga berefek pada 

peningkatan pembangunan gedung-gedung perkantoran dan perumahan. Salah 

satunya peningkatan perumahan di sektor perumahan ini dapat di lihat dari data 

perumahan KPR dari bank BTN di provinsi Riau tahun 2016. Pada Gambar 1.1 

merupakan data perkembangan rumah KPR pada tahun 2016 di provinsi Riau 

terlihat grafik dibawah ini. 

 
Gambar 1.1 Grafik Pembangunan Rumah KPR Bank BTN di Provinsi Riau Tahun 

2016 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (BPS) 2017 
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Dari data grafik diatas terlihat perkembangan pembangunan rumah KPR 

bank BTN perbulannya, sehingga meningkatkan kebutuhan bahan-bahan bangunan 

salah satu bahan bangunan yang sangat penting adalah batu bata merah. Batu bata 

merah ini dikenal secara luas karena merupakan salah satu bahan bangunan dasar 

yang selain praktis pemakaiannya, juga sudah terbukti manfaatnya serta batu bata 

merah bersifat kuat. Sementara bahan bakunya hanya terdiri dari tanah liat dan air. 

Tanah liat merupakan bahan yang mudah didapat dengan persediaan yang cukup 

dan dengan harga batu bata yang cukup murah. Disamping itu batu bata juga mudah 

dibuat, pembuatan hanya membutuhkan alat-alat sederhana terdiri dari cangkul, 

pencetak batu bata, penggiling, mesin pembakar atau tungku pembakaran dan 

bahan bakar bisa berupa kayu bakar atau batu bara atau sekam padi, dengan modal 

yang kecil sehingga banyak masyarakat yang dapat membuat batu bata merah (Sri 

Handayani, 2010).  

Batu bata merah memiliki berbagai ukuran diantaranya batu bata merah 

besar dan batu bata merah kecil. Batu bata merah besar dengan ukuran panjang 21 

cm; lebar 11,5 cm; dan tinggi 5cm. Batu bata dengan jenis press bertekstur Keras 

dan mempunyai kualitas yang sangat bagus. Sedangkan batu merah kecil dengan 

ukuran panjang 15 cm; lebar 10 cm; dan tinggi 3,5 cm. Batu bata ini bertekstur 

keras,tetapi agak rapuh (Sri Handayani, 2010). Batu bata merah yang bertekstur 

keras memiliki beberapa kategori standar nasional Indonesia diantaranya terdapat 

pada Tabel 1.1 (Badan Standardisasi Nasional, 2000). 

Tabel 1.1 Klasifikasi Kekuatan Batu Bata Merah Menurut Standar SNI 

Batu Bata Merah 
Kuat Tekan Rata-Rata 

Kg/cm2 N/mm2 

Tingkat I (satu) Lebih besar dari 100 >10 

Tingkat II (dua) 100-80 10-8 

Tingkat III (tiga) 80-60 8-6 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2000     

Dari data klasifikasi kekuatan batu bata merah menurut standar SNI kualitas 

batu bata merah yang tersedia kebanyakan di pasaran saat ini tidak sampai di 

Tingkat 1 tetapi  hanya bisa sampai di tingkat 2 yaitu  dengan kuat tekanan 80-100 
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Kg/cm2, maka dari itu perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kekuatan batu 

bata merah yang dihasilkan. Maka dari itu didalam pembuatan batu bata perlu 

adanya peningkatan kekuatan batu bata merah yang dihasilkan secara efektif, untuk 

mengurangi dampak negatif yang terjadi tersebut maka perlunya diberikan suatu 

solusi. Adapun solusinya dengan mulai banyak melakukan inovasi-inovasi yang 

membantu memperbaiki mutu dan kualitas batu bata yang dihasilkan (Umar, 2018). 

Dalam penelitiannya menurut Umar, 2018 batu bata merah dikatakan bermutu dan 

berkualitas baik apabila:   

a. Batu bata harus bebas dari retak atau cacat, dan dari batu dan benjolan apapun. 

b. Batu bata harus seragam dalam ukuran, dengan sudut tajam dan tepi yang rata. 

c. Permukaan harus benar dalam bentuk persegi satu sama lain untuk menjamin 

kerapian pekerjaan. 

d. Mempunyai ukuran, kuat tekan dan daya serap air yang dipersyaratkan. 

Berdasarkan kriteria kualitas batu bata merah yang baik tersebut, maka 

banyak inovasi bata bata merah yang dibuat diantaranya batu bata merah dengan 

campuran plastik. Inovasi tersebut bertujuan untuk membuat batu bata merah 

supaya menjadi kuat, pada penelitian dengan campuran plastik dengan melihat dari 

uji kuat tekanan pada campuran 20%-30% dengan kuat tekanan mencapai 100 

kg/cm2, ini termasuk kedalam kelas standar tertinggi yaitu kelas I yang membuat 

memperkokoh dinding bangunan. Selain untuk memperkokoh bangunan serta  

dapat membuat batu bata menjadi ringan karena terdapat campuran tambahan 

plastik didalamnya yang membatu mengurangi beban terhadap batu bata sebesar 

1,12 kg/cm2, yang mebuat struktur pada bangunan menjadi bagus dan juga dapat 

memudahkan pemasangan. Sedangkan batu bata merah konfesional sebesar 1,6 

kg/cm2 (Susatyo dkk, 2014). Selain menggunakan campuran limbah plastik masih 

bayak penelitian yang telah dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan abu 

sekam padi, ampas tebu dan abu batu bara untuk bahan campuran batu bata merah. 

Pada penelitian yang berjudul studi kuat tekanan batu bata menggunakan 

bahan abu sekam padi, ampas tebu dan abu batu bara, didapatkan kualitas kuat 

tekanannya bernilai uji kuat tekan batu bata pasca pembakaran diperoleh nilai kuat 

tekan pada sampel batu bata campuran 5% abu sekam padi sebesar 28,17 Kg/cm2, 
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sampel batu bata campuran 15% abu ampas tebu sebesar 24,93 Kg/cm2, sampel 

batu bata campuran 15% abu batu bara (Fly Ash) sebesar 27,37Kg/cm2. Pasca 

pembakaran diperoleh nilai kuat tekan tertinggi terdapat pada sampel batu bata 

dengan campuran 5 % Abu Sekam Padi. Nilai kuat tekan pada sampel batu bata 

berpengaruh terhadap nilai kadar air yang terkandung pada sampel batu bata. 

Dikarenakan semakin kecil nilai kadar air yang terdapat pada sampel batu bata 

maka semakin besar nilai kuat tekannya (Abdurrohmansyah dkk, 2015). 

Dari inovasi penelitan memanfaatkan limbah plastik dan memanfaatkan 

bahan abu sekam padi, ampas tebu dan abu batu bara tersebut memunculkan ide 

tentang memanfaatkan limbah kayu karet yang tidak produktif dengan 

mencampurkannnya ke bahan baku batu bata merah. Pada saat ini kurangnya 

pengolahan terhadap kayu karet dan banyak dari petani karet hanya memanfaatkan 

getah karet untuk di perjual belikan tanpa mengetaui manfaat dari kayu karet, dan 

biasanya kayu karet yang tidak produktif hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. 

Untuk itu pemanfaatan kayu karet ini menjadi nilai tambah sehingga semua bagian 

dari pohon karet bisa dimanfaatkan secara baik. Kayu karet merupakan spesifikasi 

kayu yang kurang kuat dan retang terhadap berbagai jamur dan menyebabkan kayu 

karet kurang dalam hal pengelolahannya. Pada kayu karet terdapat beberapa 

kandungan diantaranya holoselulosa sebesar 66,46% , selulosa 48,64%, lignin 

33,54%, pentosan 16,81% yang mana merupakan bagian dr karbohidrat pada 

tumbuhan, kadar air 4,21%, kadar abu 1,25%, kadar silika 0,52% termasuk kedalam 

kelarutan kimia pada kayu karet dan merupakan kandungan lateks yang salah satu 

jenis polimer yaitu polimer alami yang mempunyai sifat elastis (kenyal)  yang dapat 

dicampurkan kedalam tanah liat (Ali, 2015). Ada bagian polimer yang memiliki 

kekuatan mekanik yaitu polimer yang berikatan menyilang dan memiliki cabang 

yang menghubungkan antar rantai polimer. Material polimer yang berikatan 

menyilang itulah yang membuat polimer lebih elastis (Sunarya, 2013). Penelusuran 

keterbaruan penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 

pada sub bab posisi penelitian. 

Dari kandungan tersebut kayu karet bagus menjadi bahan tambahan untuk 

proses pembuatan batu bata merah dan dapat mengurangi pemakain bahan utama 
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yaitu tanah liat dalam pemuatan batu bata merah. Pada penelitian kali ini yang 

berada di daerah Jl.Kulim, Simpang Jengkol tepatnya di kota Pekanbaru di UKM 

Riko. UKM ini berdiri dari tahun 2006, adapun proses pebuatan batu bata merah 

masih menggunakan cara manual. Pada saat ini terjadi banyak berkembangnya 

pembangunan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi banyak industri batu 

bata merah. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga 

memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti properti. Dari 

hal inilah muncul ide untuk mencoba membuat batu bata merah dengan campuran 

kayu karet.  

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan penelitian dengan metode 

desain eksperimen terhadap pembuatan batu bata menggunakan tanah liat yang bagi 

sebagian besar pengusaha batu bata sebagai bahan utama, dan dimana limbah kayu 

karet yang tidak produktif digunakan sebagai campuran pada pembuatan batu bata 

merah limbah kayu karet yang tidak produktif tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat 

menambah kualitas batu bata tersebut sehingga dapat menghasilkan batu bata 

merah dengan baik serta perlunya tambahan analisa tekno ekonomi yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah tentang biaya produksi yang dapat dijadikan pilihan 

alternatif oleh masyarakat.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Mengetauhi bagaimana cara pembuatan batu 

bata merah dengan memanfaatkan limbah kayu karet dan menghitung analisis tekno 

ekonomi pengembangan produk ”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk membuat batu bata merah yang bermutu dan berkwalitas dengan 

campuran serbuk kayu karet dengan melihat nilai uji kekuatan batu bata dan 

nilai uji serap air.  
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2. Untuk menghitung analisis tekno ekonomi pembuatan produk batu bata 

merah berbahan limbah kayu karet dengan metode Harga Pokok Produksi 

(HPP) dan Break Even Point (BEP). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahan 

Bagi perusahan dapat menginovasikan produknya sehingga dapat mendapat 

keuntungan yang besar serta mengurangin defect pada produk yang dibuat. 

Dan dapat mengambil suatu kebijakan strategi pemasaran produk batu bata 

tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari inovasi 

pembuatan produk.  

2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat megaplikasikan ilmu untuk mengembangkan produk 

baru supaya menjadi nilai tambah lebih yang mengutungkan bagi pihak 

industri, konsumen dan peneliti itu sendiri. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Objek penelitian adalah membuat produk batu bata merah dengan tambahan 

limbah kayu karet. 

2. Analisa penelitian menggunakan analisa tekno ekonomi dilihat berdasarkan 

pada BEP (Break Event Point) dan HPP (Harga Pokok Produksi).  

3. Pengujian menggunakan uji tekan kekuatan batu bata merah dan uji serap 

air. 

 

1.6  Posisi Penelitian 

Posisi penelitian menjelaskan posisi penelitian tugas akhir ini dibanding 

penelitian-penelitian sebelumnya, serta menjelaskan kelebihan-kelebihan 

penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun posisi 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3



 

7 
 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Batu Bata Merah 
No Penulis Judul Tujuan Metode Tahun 

1 
Sri 

Handayani 

Kualitas Batu 

Bata Merah 

dengan 

Penambahan 

Serbuk Gergaji  

Untuk mengetauhi 

kualitas batu bata merah 

dengan penambahan 

campuran limbah serbuk 

gergaji. 

Kualitas 

Batu 

Bata, Uji 

Batu Bata 

2010 

2 

Susatyo Adi 

Pramono, 

Tri 

Watiningsih

, Iwan 

Rustendi 

Sampah 

Sebagai Bahan 

Baku 

Pembuatan 

Batu Bata 

Untuk mengetauhi 

pengolahan limbah dapat 

meningkatkan nilai 

ekonomi dan 

mengaplikasikan TTG 

(Teknologi Tepat Guna) 

yang merupakan salah 

satu solusi untuk 

mengatasi kesulitan dalam 

membuang limbah 

Metode 

One 

Group 

Pretest-

Posttest 

Design, 

Uji Batu 

Bata 

Merah 

2014 

3 

Abdurrohm

ansyah, 

Idharmahad

i Adha, 

Hadi Ali 

Studi Kuat 

Tekan Batu 

Bata 

Menggunakan 

Bahan 

Additive (Abu 

Sekam Padi, 

Abu Ampas 

Tebu dan Fly 

Ash) 

Berdasarkan 

Spesifikasi 

Standar 

Nasional 

Indonesia 

(SNI) 

Untuk mengetauhi 

campurkan tanah dengan 

bahan tambahan 

(additive) batu bata yaitu 

abu sekam padi, abu 

ampas tebu dan fly ash 

(abu batu bara) untuk 

mengetahui seberapa 

besar manfaat limbah dari 

bahan additive 

Uji kuat 

Tekan 

Batu Bata 

dan Uji 

Serap 

Batu Bata 

2015 

4 

Muhammad 

Ibnu 

Pratama 

Kualitas Fisik 

Batu Bata Dari 

Kotoran Sapi 

Dengan 

Perlakuan 

Yang Berbeda 

Untuk membandingkan 

kualitas batu bata yang 

terbuat dari bahan baku 

campuran kotoran sapi 

yang memakan hijauan 

saja dan sapi yang 

memakan campuran 

hijauan konsentrat 

Metode 

RAL 

(Rancang

an Acak 

Lengkap) 

dan Uji 

Batu Bata 

Merah 

2018 

(Pengumpulan Data, 2019) 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian Batu Bata Merah (Lanjutan) 
No Penulis Judul Tujuan Metode Tahun 

5 
Inamul 

Hasan S 

Analisis Tekno 

Ekonomi 

Pembuatan 

Produk Batu 

Bata Merah 

Dari Limbah 

Serbuk Kayu 

Karet 

Untuk mengetauhi 

dampak pencampuran 

tanah liat dengan serbuk 

gergaji kayu karet, dan 

mengetauhi dan 

membandingkan nilai 

kekuatan serta uji serap 

batu bata yang dicampur 

dengan serbuk kayu karet 

dengan batu bata 

konvensional serta 

mengetauhi analisis tekno 

ekonomi. 

Rancanga

n Acak 

Lengkap 

(RAL) 

dan 

Analisis 

Tekno 

Ekonomi 

BEP dan 

HPP 

2019 

(Pengumpulan Data, 2019) 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar yang 

digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun terori-

teori yang didapatkan bersumberkan dari jurnal, buku, dan media lainnya 

seperti video youtube yang dapat membantu teoritis dari penelitian batu bata 

merah menggunakan metode RAL ( Rangkaian Acak Langsung) dan 

analisis tekno ekonomi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, 

terdiri dari obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa 

data. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan secara sistematis langkah-langkah semua yang 

digunakan dalam proses pengumpulan data dan teknis pengolahan data 

untuk menyelesaikan permasalahan. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai pengumpulan dan 

pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan penelitian yang dilakukan 

serta saran-saran yang perlu disampaikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Produk 

 Produk adalah unsur yang paling penting, karena produk mencakup, seluruh 

perencanaan yang mendahului produksi aktual, produk mencakup riset dan 

pengembangan, dan produk mencakup semua layanan yang menyertai produk 

seperti instalisasi dan pemeliharaan. Pengertian produk menurut Kotler dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran (1997) menyatakan bahwa: “Produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen”. Kondisi saat ini apabila terdapat beberapa barang atau jasa yang akan 

dikonsumsi, pertimbangan pertama yang dilakukan konsumen adalah 

membandingkan nilai–nilai atribut pada masing–masing produk. Pengertian atribut 

produk menurut Tjiptono dalam bukunya strategi pemasaran (2008) adalah sebagai 

berikut: “Atribut produk adalah unsurunsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian produk 

(Jasa Suatama, 2013).  

Atribut produk dapat dikelompokkan dalam tiga unsur penting, yaitu 

kualitas produk (product quality), fitur produk (product features) dan desain produk 

(product design). Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam 

memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya. Fitur produk merupakan sarana 

kompetitif untuk membedakan produk satudengan produk-produk pesaing. Artinya 

fitur adalah alat untuk bersaing yang membedakan produk suatu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Fitur produk identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, khas 

dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya Desain produk memiliki 

konsep yang lebih luas daripada gaya (style). Desain produk selain 

mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk bertujuan memperbaiki kinerja 

produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. Atribut 

produk menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian atas produk 

dan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Kotler dan 

Armstrong (2004) mengemukakan bahwa: “keputusan pembelian adalah tahap 
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proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian atas suatu 

produk”. Untuk itu perusahaan harus menjadikan atribut produk sebagai faktor 

penting dan merupakan daya tahan bagi konsumen. Atribut-atribut yang menyertai 

suatu produk dapat menjadikan suatu ciri yang dapat membedakan produk sejenis 

antara perusahaan satu dengan perusahaan lain (Jasa Suatama, 2013). 

 

2.2 Inovasi 

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru dan 

cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Darmadi Durianto (2004) mendefinisikan 

inovasi yang hubungannya dengan kreativitas adalah: inovasi atau innovation 

berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau 

memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang pula diartikan sebagai 

penemuan, namun berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti discovery atau 

invention (invensi) (Jasa Suatama, 2013). 

Para ahli menjabarkan bahwa kata baru diartikan sebagai apa saja yang 

belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, 

meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting 

dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. 

Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi atau 

pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi. Menurut Kartajaya 

(1996) definisi inovasi dalam ekonomi (Jasa Suatama, 2013):  

1.  Mengenalkan barang baru dimana para pelanggan belum mengenalnya atau 

kualitas baru dari sebuah barang.  

2.  Mengenalkan metoda produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan melalui 

serangkaian uji coba ilmiah.  

3.  Membuka pasar baru, dimana perusahaan sejenis tidak memasukinya, baik 

pasar tersebut ada atau belum ada ketika perusahaan memasukinya. 

4.  Menguasai sumber bahan baku baru untuk industri barang.  

5.  Menjalankan organisasi baru, seperti menciptakan monopoli, atau membuka 

monopoli perusahaan lain. 
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2.3 Batu Bata Merah 

 Batu bata merah merupakan salah satu dari beberapa unsur penyusun 

bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan kontruksi bangunan dan dibuat dari 

tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar cukup tinggi, hingga 

tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air terlihat pada Gambar 2.1 batu bata 

merah. Batu bata merah merupakan bagian bangunan yang digunakan untuk 

membuat suatu bangunan. Bahan bangunan untuk batu bata merah berasal dari 

tanah liat dengan atau campuran bahan-bahan lain yang kemudian dibakar pada 

suhu tinggi hingga tidak dapat hancur lagi apabila direndam di dalam air (Sri 

Handayani, 2010). 

 
Gambar 2.1 Batu Bata Merah 

(Sri Handayani, 2010) 
 

 Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan batu bata merah yang 

memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis pada tanah lihat sangat penting 

untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata merah. Apabila tanah 

liat yang dipakai terlalu plastis, maka akan mengakibatkan batu bata merah yang 

dibentuk mempunyai sifat kekuatan kering yang tinggi sehingga akan 

mempengaruhi kekuatan, penyusutan, dan mempengaruhi hasil pembakaran batu 

bata merah yang sudah jadi (Sri Handayani, 2010). 

 Tanah liat yang dibakar akan mengalami perubahan warna sesuai dengan 

zat-zat ang terkandung didalamnya. Warna tabah liat bermacam-macam tergantung 

dari oxiod-oxiod logam yang terkandung dalam tanah liat, seperti alumunium, besi, 

karbon, mangaan, maupun kalsium. Senyawa-senyawa besi menghasilkan warna 

krem, kuning, merah, hitam, dan coklat. Sedangakan hematit akan memberikan 



 

13 
 

warna merah pada tanah liat. Senyawa besi silikat memberi warna hijau, senyawa 

mangan menghasilkan warna coklat, dan senyawa karbon memberi warna biru, abu-

abu, hijau, atau coklat. Perubahan warna batu bata merah dari keadaan mentas 

sampai setelah dibakar biasanya sukit dipastikan. Pada Tabel 2.1 terlihat perkiraan 

warna tanah liat mentah setelah proses pembakaran mengalami perubahan dari 

warna aslinya, terlihat pada Tabel dibawah ini (Sri Handayani, 2010). 

Tabel 2.1 Perkiraan perubahan warna tanah lihat setelah proses pembakaran 

No 
Warna Tanah Liat 

Mentah 

Kemugkinan Perubahan 

Warna Setelah Dibakar 

1 Merah Merah atau coklat 

2 Kuning tua Kuning tua, coklat, atau merah 

3 Coklat Merah atau coklat 

4 Putih Putih atau putih kekuningan 

5 Abu-abu atau hitam Merah, kuning tua, atau putih 

6 Hijau Merah 

7 Merah, kuning, abu-abu 

tua 

Pertama merah lalu krem, kuning 

tua atau kuning kehijauan pada 

saat melebur 

Sumber : (Sri Handayani, 2010) 

Berdasarkan kriteria kuat tekan, bata merah dibedakan atas tiga tingkatan 

(NI – 10). Tingkat I dengan kuat tekan ratarata dari sepuluh benda uji adalah 100 

kg / cm2 atau lebih tanpa adanya penyimpangan hasil uji kuat tekan. Tingkat II 

dengan kuat tekan rata-rata 80 sampai 100 kg / cm2 dengan penyimpangan 1 dari 

10 benda uji sedangkan untuk bata Tingkat III adalah dengan kuat tekan rata-rata 

60 sampai 80 kg / cm2 dengan penyimpangan 2 dari 10 benda uji (Suhenda, dkk 

2015).  

Menurut NI 10, ukuran – ukuran panjang, lebar dan tebal dari bata merah 

ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian antara pembeli dan penjual (pembuat). 

Ukuran bata merah standar ialah seperti di bawah ini (Suhenda, dkk 2015): 

1. Bata merah : panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm. 

2. Bata merah : panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm.  
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Penyimpangan terbesar, dari ukuran – ukuran seperti tersebut diatas ialah : 

untuk panjang maksimum 3 %, lebar maksimum 4 % tebal maksimum 5 %, tetapi 

antara bata dengan ukuran – ukuran yang terbesar dan bata dengan ukuran – ukuran 

terkecil, selisih maksimum yang diperoleh ialah : untuk panjang 10 mm ; lebar 5 

mm ; tebal 4 mm (Suhenda, dkk 2015).  

Secara garis besar sifat fisik bata merah yang baik harus mempunyai rusuk-

rusuk yang tajam, siku, bidangbidang sisi datar, tidak menunjukan retak-retak dan 

perubahan bentuk yang berlebihan (Suhenda, dkk 2015).  

Warnanya seragam untuk keseluruhan permukaan yang menandakan 

ratanya pembakaran pada bata tersebut. Berat bata merah diambil berdasarkan nilai 

rata - rata dari 10 ( sepuluh) benda uji yang ditimbang dengan ketelitian timbangan 

10 gram. Dalam peraturan NI - 10 ditetapkan (Suhenda, dkk 2015):  

1. Bentuk  

Dinyatakan dengan bidangbidangnya rata atau tidak rata, menunjukan 

retak-retak atau tidak, rusuk-rusuknya siku dan tajam atau tidak, kelihatan 

rapuh atau tidak. Untuk mengetahui bata-bata tadi rata bidang-bidangnya, 

serta siku rusukrusuknya, dari sepuluh buah bata diperiksa bidang-

bidangnya serta rusukrusuknya dengan alat penyiku. Berapa buah yang 

tidak sempurna bentuknya, dinyatakan dalam % dari jumlah yang diperiksa. 

2. Warna  

Dinyatakan dengan merah tua, muda, kekuning-kuningan, kemerah-

merahan, keabu-abuan, hitam, putih. Warna pada penampang dalam belahan 

( patahan ) merata atau tidak merata. Mengandung butir-butir kasar atau 

tidak serta ronggarongga didalamnya, tidak boleh terlalu masak dan tidak 

boleh terlalu mentah. 

3. Berat  

Sepuluh buah bata utuh yang diambil dengan sembarang dari jumlah contoh 

yang diserahkan, masing-masing ditimbang beratnya dengan ketelitian 

sampai 10 gram. Penimbangan dilakukan dalam keadaan kering udara di 

dalam ruangan pengujian. Hasil Penimbangan dihitung nilai rata-ratanya 

dan dinyatakan dalam kg. 
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4. Ukuran-ukuran  

Pengukuran panjang, lebar dan tebal dilakukan paling sedikit di tiga tempat 

berbeda untuk masing-masing sisi dan dirata-ratakan. Pengukuran 

dilakukan untuk 50 benda uji. Untuk tiap – tiap bata, penyimpangan yang 

terbesar dari ukuran – ukuran menurut syarat dinyatakan dalam %. 

Penyimpangan terbesar dari ukuran - ukuran tersebut diatas ialah (Suhenda, 

dkk 2015): 

a. Untuk Panjang Maksimum 3% 

b. Untuk Lebar Maksimum 4% 

c. Untuk Tebal Maksimum 5%  

Tetapi antara bata - bata dengan ukuran-ukuran yang terbesar dan bata 

dengan ukuran-ukuran terkecil, selisih maksimum yang diperbolehkan ialah 

untuk panjang 10 mm, Lebar 5 mm, Tebal 4 mm. 

Jumlah benda-benda percobaan yang boleh menunjukkan penyimpangan 

dalam ukuran - ukuran lebih dari penyimpangan maksimum yang telah 

ditentukan ialah (Suhenda, dkk 2015):  

a. Bata Merah mutu tingkat I ( satu ) Tidak ada yang menyimpang. 

b. Bata merah mutu tingkat II (dua) Satu buah dari sepuluh buah benda 

percobaan. 

c. Bata Merah mutu tingkat III ( tiga) Dua buah dari sepuluh buah benda 

percobaan.  

Dari hasil pengukuran panjang, lebar dan tebal, tiap – tiap bata dihitung rata 

– ratanya dan dinyatakan dalam mm. Panjang, lebar tebal rata – rata ialah 

jumlah panjang, lebar, tebal rata – rata dibagi jumlah sample. Bata Merah 

biasanya digunakan sebagai pondasi dan dinding bangunan rumah 

sederhana, bangunan bertingkat, turap maupun pagar.  

Pada bangunan bertingkat banyak umumnya bata merah digunakan sebagai 

dinding pemisah dan pembentuk ruangan dan tidak difungsikan sebagai 

komponen struktur yang ikut memikul beban. Pada bangunan sederhana, 

bata merah selain berfungsi sebagai pemisah dan pembentuk ruangan, juga 
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berfungsi struktural sebagai penyalur beban diatasnya ( kusen jendela, atap, 

rangka kuda-kuda maupun balok ).  

Meskipun batu bata pada bangunan sipil tidak diperuntukkan sebagai 

elemen struktur yang ikut memikul beban, namun persyaratan ukurannya 

harus dipenuhi sesuai dengan standar yang ada ( NI - 10 ) (Suhenda, dkk 

2015). 

 

2.4 Uji Kuat Tekan 

Kuat tekan adalah kekuatan tekan maksimum yang dipikul dari  pasangan 

batu bata. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan mutu dan kelas kuat 

tekannya. Kuat tekan diperoleh dari hasil bagi beban  tekan tertinggi dan luas 

bidang. Dengan demikian kuat tekan dapat dihitung dengan rumus (Endra Aji 

Setyawan, 2016). 

Kuat tekan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk 

mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda untuk menahan 

tekanan atau beban. Nilai kuat tekan bata diperlukan untuk mengetahui kekuatan 

maksimum dari suatu benda untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan 

pecah. Kualitas bata biasanya ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat tekan. Namun 

besar kecilnya kuat tekan sangat dipengaruhi oleh suhu atau tingkat 

pembakaran,porositas dan bahan dasar. Rumus Kuat tekan (Susatyo dkk, 2014) : 

 C = 
P

A
 kg/cm2            2.1 

Keterangan :  

P     : beban yang diterima atau ditekan (Kg).  

A    : luas penampang (cm).  

Berdasarkan kuat tekannya (Anonim, 1964; 6), mutu bata merah dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu (Susatyo dkk, 2014): 

1. Tingkat I mempunyai kuat tekan rata-rata > 100kg/cm. 

2. Tingkat II mempunyai kuat tekan antara 80–100kg/cm. 

3. Tingkat III mempunyai kuat tekan antara 60–80kg/cm. 
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2.5 Uji Serap Batu Bata Merah  

Bata merupakan material yang bersifat higroskopisartinya mudah menyerap 

air. Bata yang berkualitas tinggiakan memiliki daya serap yang rendah terhadap air 

dan kelembaban, sebaliknya bata yang berkualitas rendah akanmemiliki daya serap 

yang tinggi terhadap air dankelembapan. Umumnya bata dianggap baik bila 

memiliki daya serap air kurangdari 20% (Susatyo dkk, 2014).  

Untuk itu perlu dilakukan uji daya serap air bata,sebagai berikut (Susatyo 

dkk, 2014):  

1. Tiga sampel bata 

2. Timbangan digital 

3. Benjana berisi air 

4. Sampel bata ditimbang dalam keadaan kering mutlak (Wk) 

5. Bata kemudian direndam dalam air sampai semua pori terisi air (tidak 

ada gelembung udara yang keluar) 

6. Bata yang telah direndam dalam air ditimbang kembali (Wb) 

7. Besarnya serapan air dihitung sebagai berikut: 

 P = 
Wb-Wk

Wk
 x 100%            2.2 

Keterangan: 

P  : persentase air yang terserap bata (%) 

Wk : berat bata kering mutlak sebelum direndam air (gr) 

Wb   : berat bata setelah direndam dalam air(gr) 

 

2.6 Tanaman Karet 

Tanaman Karet (Hevea Brasiliensis) merupakan tanaman perkebunan yang 

penting baik dalam konteks ekonomi masyarakat maupun sumber penghasil devisa 

non migas bagi negara. Tanaman karet berasal dari daerah tropika lembah Amazon 

Brazilia dengan curah hujan 2000-3000 mm/tahun dan hari hujan antara 120- 170 

hari/tahun (Sutardi, 1981). Pengembangan karet berkonsentrasi pada daerah 10 LU 

dan 10 LS (Moraes, 1977). Sebagian besar areal perkebunan karet Indonesia 

terletak di Sumatera(70 %) , Kalimantan (24 %) dan Jawa (4 %) dengan curah hujan 
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1500- 4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering 0-4 bulan pertahun dan terletak 

pada elevasi dibawah 500 m diatas permukaan laut. Perkembangan terakhiir di 

Thailand, India, dan China sedang meneliti pengembangan karet di daerah semiarid, 

elevasi tinggi dan daerah sub tropis (Sabraman Damanik, 2012). 

Tanaman karet pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1864 pada 

masa penjajahan Belanda, yaitu di Kebun Raya Bogor sebagai tanaman koleksi. 

Selanjutnya dilakukan pengembangan karet ke beberapa daerah sebagai tanaman 

perkebunan komersil. Daerah yang pertama kali digunakan sebagai tempat uji coba 

penanaman karet adalah Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis yang pertama 

kali diuji cobakan di kedua daerah tersebut adalah species Ficus elastica atau karet 

rembung. Jenis karet Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera bagian Timur 

pada tahun 1902 dan di Jawa pada tahun 1906 (Sabraman Damanik, 2012). 

 

2.7 Desain Eksperimen 

 Suatu desain eksperimen adalah evaluasi secara serentak terhadap dua atau 

lebih faktor (parameter) terhadap kemampuannya untuk mempengaruhi rata-rata 

atau varibialitas hasil gabungan dari karakteristik produk atau proses tertentu. 

Untuk mencapai hal ini secara efektif dan sesuai secara statistik, level dari faktor 

kontrol dibuat bervariasi, hasil dari kombinasi penguji tertentu diamati, dan 

kumpulan hasil selekapnya dianalisa untuk menentukan faktor-faktor yang 

berpengaruh dan tingkat yang baik, dan apakah penigkatan atau pengurangan 

tingkatan-tingkatan tersebut akan menghasilkan perbaikan lebih lanjut (Irwan, 

2009). 

 

2.7.1 Tujuan Eksperimen 

Tujuan dari desain eksperimen adalah untuk memperoleh atau 

mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan berguna 

dalam melakukan penyelidikan persoalan yang dibahas (Suwanda, 2015). 

Musa dan Nasoetion (1989) menyatakan bahwa perancangan yang baik 

harus bersifat (Suwanda, 2015): 

1. Efektif yaitu kemampuan dalam mencapai tujuan, sasaran dan kegunaan yang 

digariskan. 
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2. Terkelola yaitu berkenaan dengan kenyataan adanya berbagai keterbatasan 

atau kendala yang terdapat dalam pelaksanaan percobaan maupun analisis data. 

3. Efisien yaitu berkenan dengan dana, sumber daya dan waktu. 

4. Dapat dipantau, dikendalikan,dan dievaluasi. 

Desain eksperimen juga digunakan sebagai metode dalam membuat suatu 

desain dalam bidang teknik (Engineering Design) untuk suatu produk baru atau 

memperbaiki yang sudah ada. Beberapa aplikasi dan metode desain eksperimen 

dalam hal engineering design antara lain (Suwanda, 2015). 

1. Mengevaluasi dan membandingkan konfigurasi dasar design 

2. Mengevaluasi alternatif-alternatif produk 

 

2.7.2 Dasar-dasar Eksperimen 

Untuk memahami desain eksperimen yang akan diuraikan perlulah 

dimengerti prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah yang biasa dinamakan perlakuan, unit eksperimen, dan kekeliruan 

eksperimen (Suwanda, 2015): 

1. Perlakuan  

Perlakuan diartikan sekumpulan kondisi-kondisi eksperimen yang akan 

digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih. 

Perlakuan disebut pula faktor yang merupakan peubah penjelas dari peubah 

karakteristik (respon) obyek pengamatan. 

2. Unit eksperimen 

Unit eksperimen adalah individu dimana perlakuan tunggal (yang mungkin 

merupakan gabungan beberapa faktor) dikenakan dalam sebuah replikasi 

eksperimen dasar atau merupakan satuan obyek atau pengamatan yang di 

jadikan landasan dalam analisis data. 

3. Kekeliruan eksperimen 

Kekeliruan eksperimen menyatakan kegagalan dari dua unit eksperimen 

identik yang dikenal perlakuan untuk memberikan hasil yang sama. Ini bisa 

terjadi karena, misalnya waktu menjalankan eksperimen, kekeliruan 
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pengamatan, variasi bahan eksperimen, variasi antar unit eksperimen dan 

pengaruh gabungan semua faktortambahan yang digunakan. 

 

2.8 Metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

Menurut Merry Siska yang dikutip dalam sudjana 1994, rancangan acak 

lengkap diartikan sebagai suatu eksperimen di mana kita hanya mempunyai 

sebuah faktor yang nilainya berubah-ubah. Faktor yang diperhatikan dapat 

memiliki sejumlah taraf dengan nilai yang bisa kuantitatif, kualitatif, bersifat tetap 

ataupun acak. Pengacakan dalam eksperimen yang dilakukan tidak ada pembatasan, 

dalam hal demikian kita peroleh desain pengacakan yang dilakukan secara lengkap 

atau sempurna yang biasa disebut desain rancangan acak lengkap (RAL). Jadi 

rancangan acak lengkap adalah desain di mana perlakuan dikenakan sepenuhnya 

secara acak kepada unit-unit eksperimen, atau sebaliknya. Dengan demikian tidak 

terdapat batasan terhadap pengacakan seperti misalnya dengan adanya pemblokan 

dan pengalokasian perlakuan terhadap unit-unit eksperimen. Karena bentuknya 

sederhana, maka desain ini banyak digunakan. Akan tetapi satu hal harus diingat, 

bahwa desain ini hanya dapat digunakan apabila persoalan yang dibahas 

mempunyai unit-unit eksperimen yang bersifat homogen (Siska, 2012). 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pada pengerjaannya memerlukan 

beberapa perlakuan untuk melihat perbandingan dari masing-masing percobaan itu 

sendiri. Pada percobaan yang menggunakan RAL hasil terbaik yang akan diambil 

dari beberapa percobaan yang telah dilakukan (Siska, 2012). 

 

2.9 Analisis Tekno Ekonomi 

 Ekonomi teknik (Tekno Ekonomi) pada dasarnya adalah suatu ilmu 

pengetauhan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai 

ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik (engineering) 

(Giatman, 2011). 
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2.9.1 Analisis Biaya 

Dalam membicarakan biaya sebenarnya diketauhi ada dua istilah atau 

terminologi biaya yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut (Giatman, 

2011): 

1. Biaya (Cost), yang dimaksud dengan biaya di sini adalah semua 

pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diukur dengan nilai uang. 

2. Pengeluaran (Expence), yang dimaksud dengan pengeluaran ini biasanya 

yang berkaitan dengan sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan 

dalam rangka mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. 

 

2.9.2 Klasifikasi Biaya 

Konsep dan istilah-istilah biaya telah berkembang selaras dengan kebutuhan 

disiplin keilmuan dan profesi ekonomi, akuntan, insinyur atau desainer sehingga 

dalam mengklarifikasikan biaya banyak pendekatan yang dapat ditemui. Sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan, setidaknya kita perlu melihat klasifikasi biaya 

sebagai berikut (Giatman, 2011): 

1. Biaya berdasrakan Waktu 

Biaya berdasarkan waktu dapat pula dibedakan atas: 

a. Biaya masa lalu (hystorical cost), merupakan biaya asli yang secara rill 

yang telah dikeluarkan serta dibuktikan dengan cacatan histori 

pengeluaran kegiatan 

b. Biaya perkiraan (predictive cost), yaitu perkiraan biaya yang akan 

dikeluarkan apabila inginkan dilaksanakannya suatu kegiatan 

c.  Biaya aktual (actual cost), yaitu biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Biaya 

ini perlu diperhitungkan jika panjangnya jarak waktu antara pembelian 

bahan dengan wakt proses atau penjualan, sehingga terjadi perunahan 

pasar. 

2. Biaya Berdasarkan Kelompok Sifat Penggunaannya 

Biaya berdasarkan klasifikasi penggunaan setidaknya dapat dibedakan atas tiga 

jenis: 
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a. Biaya investasi (investasi cost), yaitu biaya yang ditanamkan dalam rangka 

menyiapkan kebutuhan usaha untuk siapa beroperasi dengan baik. Biaya 

ini biasanya dikeluarkan pada awal-awal kegiatan usaha dalam jumlah 

yang relatif besar dan berdampak jangka panjang untuk kesinambungan 

usaha terebut. Contoh: penyediaan fasilitas produksi, mesin-mesin, 

peralatan dan fasilitas kerja lainnya. 

b. Biaya operasional (operational cost), yaitu biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka menjalankan aktivitas usaha tersebut sesuai dengan tujuan. 

Contohnya sebagai berikut: 

1)  Pembelian bahan baku produk  

 2)  Pembayaran gaji/upah karyawan 

 3)  Pembelian bahan pendukung lainnya 

 4)  Pengeluaran-pengeluaran aktivitas organisasi dan adminitrasi usaha 

c.   Biaya Perawatan (maintenance cost), yaitu biaya yang diperuntukan dalam 

rangka menjaga atau menjamin performance kerja fasilitas atau peralatan 

agar selalu prima dan siap dioperasikan.  

3. Biaya Berdasarkan Produknya 

Terdapat dua pengelompokan yaitu biaya pabrikasi dan biaya komersial: 

a. Biaya pabrikasi (factory cost) merupakan biaya yang langsung berkaitan 

dengan proses produksi. Adapun contohnya sebagai berikut: 

1)   Biaya bahan langsung 

2)   Biaya tenaga kerja langsung 

3)   Biaya bahan tak langsung 

4)   Biaya tenaga kerja tak langsung 

5)   Biaya tak langsung lainnya 

 Biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga 

sebagai biaya utama sedangkan biaya bahan tak langsung, biaya tenaga 

kerja tak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya disebut dengan biaya 

overhead pabrik. 
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1) Bahan langsung merupakan semua bahan yang dibutuhkan untuk 

membentuk bagian integral dari produk. Contohnya membuat mobil 

perlu baja dan besi. 

2) Bahan tak langsung merupakan bahan yang tidak mutlak diperlukan 

pada suatu produk. Contohnya pemberian lem dan paku pada 

pengerjaan kayu. 

3) Tenaga kerja langsung merupakan orang yang berperan langsung 

dalam proses produksi. Contohnya operator. 

4) Tenaga tak langsung merupakan orang yang berguna untuk 

menunjang kelacaran suatu proses produksi. Contohnya supervisor. 

5) Biaya tidak langsung lainnya merupakan seluruh biaya yang 

dikorbankan untuk menunjang proses produksi. Contohnya listik dan 

air. 

 Pada Gambar 2.2 terilhat grafik struktur biaya berdasrkan produknya 

dilihat dari komponen biaya dan besarnya biaya, terlihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 2.2 Grafik Struktur Biaya Berdasarkan Produknya 

Sumber : (Giatman, 2011)  
 

b. Biaya komersial (commercial cost) merupakan akumulasi biaya untuk 

membuat produk itu dapat dijual di luar biaya produksi, dan dipergunakan 

biasanya untuk menghitung harga jual produk. Kelompok biaya yang 

termasuk biaya komersial adalah: 
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1) Biaya umum dan administrasi ( general and administration cost) 

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan 

manajemen dan organisasi perusahaan. Contoh biaya ini adaah gaji 

karyawan dan pimpinan di luar pabrik, biaya ATK, surat menyurat, 

fasilitas sarana dan prasarana organisasi, dan sebagainya. 

2) Biaya pemasaran (marketing cost) merupakan biaya untuk kegiatan 

pemasaran seperti  promosi dan lain-lain. 

3) Pajak usaha  merupakan biaya meliputi semua pajak maupun retribusi 

yang perlu dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan usaha dimaksud.  

4. Biaya Berdasarkan Volume Produk 

Biaya berdasarkan volume produksi dapat dibedakan sebagai berikut: 

a. Biaya tetap (fixed cost), merupakan biaya yang harus dikeluarkan relatif 

sama walaupun volume produksi berubah dalam batas-bata tertentu. 

Contohnya biaya penggunaan listrik, telepon, air bersih dan gaji karyawan. 

b. Biaya variabel (variabel cost), merupakan biaya yang berubah besarnya 

secara proposional dengan jumlah produk yang dibuat. Contohnya biaya 

bahan baku, tenaga kerja langsung dan lain-lain. 

c. Biaya semi variabel (semoi variabel cost), merupakan biaya yang berbah 

tidak proposianal dengan perubahan volume. Contohnya pada 

penambahan mesin, biaya perbaikan mesin dan lain-lainnya.   

  

2.9.3 Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga pokok produk adalah besaran modal yang ditanam dari bahan baku 

hingga menjadi barang jadi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara 

perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua 

pendekatan dalam penentuan harga pokok produksi yaitu metode variabel costing 

dan full costing (Mulyadi dikutip Soei, 2014) 

Dengan demikian biaya produksi menurut metode full costing dan variable 

cisting terdiri dari unsur-unsur biaya produksi berikut ini: 
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1. Variabel Costing 

Variabel costing merupakan metode yang digunkan untuk penentuan biaya 

produksi yang membebankan biaya variabel saja pada produk, jika 

menggunakan pendekatan variabel costing dalam menentukan harga 

produksinya, total biaya variabel (biaya bahan baku + biaya tenaga kerja 

langsung + biaya overhead pabrik variabel + biaya administrasi variabel + 

biaya pemasaran variabel) (Mulyadi, 2001). 

2. Full Costing  

Full costing merupakan suatu metode penentuan biaya produksi yang 

membebankan seluaruh biaya produksi sebagai harga produk, baik biaya 

produksi tetap ataupun variabel. Jika menggunakan pendekatan full costing 

dalam penentuan biaya produksinya, full cost merupakan total biaya produksi 

(biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik 

variabel + biaya overhead pabrik tetap) ditambah dengan total biaya 

nonproduksi (biaya administrasi umum + biaya pemasaran) (Mulyadi, 2001). 

 Dari penjelasan diatas dapat dirakumkan dalam sebuah Tabel terlihat pada 

Tabel 2.2 perbedaan unsur biaya produk dalam pendekatan Variabel Costing dan 

Full Costing, pada Tabel dibawah ini.  

Tabel 2.2 Beda Unsur Biaya Produk dalam Pendekatan Variabel Costing dan Full 

Costing 

 Variabel Costing Full Costing 

1 Biaya Variabel Biaya Produksi 

2 Biaya Tetap Biaya Administrasi 

3  Biaya Pemasaran 

Total Rp.xxxxx Rp.xxxxx 
 Sumber: Mulyadi  (2001) 

  Untuk menentukan harga pokok per unit produksi perunit dapat dilihat 

pada rumus 2.1 berikut ini (Soei, 2014): 

                   Harga Pokok Per Unit = 
Total Biaya

Jumlah Produk Yang dihasilkan
                2.3 
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Harga Jual produk dapat dilihat pada rumus 2.2 berikut ini (Soei, 2014): 

   Harga Jual Produk = 
Total Biaya + Laba yang diinginkan

Total Produksi
                2.4 

 

2.9.4 Break Even Point (BEP) 

  Break even adalah sebuah kata bahasa inggris yang diterjemahkan kedalam 

bahasa indonesa misalnya dengan salah satu dari kata-kata silang-imbang, bak-buk, 

kembali pokok,, tak rugi tak laba, pas-pasan, klop dan impas. Jadi analisis BE 

adalah suatu cara atau teknik untuk mengetauhi kaitan antara penjualan, produksi, 

harga jual, biaya, rugi dan laba (Soehardi, 1993).  

Menurut Hansen dan Mowen menyatakan break even point adalah break 

even point adalah titik dimana total pendapatan sama dengan total biaya, titik 

dimana laba sama dengan nol. Sedangkan  menurut Garrison menyatakan 

pengertian break even adalah sebagai berikut: Titik impas adalah tingkat penjualan 

dimana laba sama dengan nol. Jadi, dapat disimpulkan bahwa break even point (titik 

impas) adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan dan juga tidak mengalami keruagian dari kegiatan operasinya, karena 

hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sama besarnya dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan (Christine, 2013). 

 Analisis break even point dapat digunakan untuk menentukan titik dimana 

penjualan dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan supaya perusahaan tidak 

menderita kerugian dan dasar pengambilan keputusan jumlah penjualan miimal 

yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian serta mengetahui 

efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang 

diperoleh. Dapat diambil kesimpulan bahwa analisis break even adalah suatu cara 

atau alat atau teknik yang digunakan untuk mengetahui volume kegiatan produksi 

(usaha) dimana dari volume produksi tersebut perusahaan tidak memperoleh laba 

dan juga tidak menderita rugi. Tujuan analisis impas adalah untuk menentukan 

volume penjualan dan bauran produk untuk mencapai tingkat laba yang ditargetkan 

atau laba sebesar nol (Christine, 2013). 
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Titik impas adalah angka yang harus diraih sebelum investasi menghasilkan 

pengembalian yang positif (Alnasser, 2014). 

Asumsi-asumsi yang mendasari analisis impas menurut Mulyadi (2001), 

adalah sebagai berikut (Choiriyah, dkk, 2016):  

1. Variabilitas biaya dianggapmendekati pola perilaku yang diramalkan.  

2. Harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat volume penjualan. 

3. Kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan.  

4. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah.  

5. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah.  

6. Perubahan jumlah persediaan awal dan persediaan akhir tidak berpengaruh.  

7. Komposisi produk yang dijual tidak berubah.  

8. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya yaitu volume. 

Sebuah perusahaan dapat melakukan perhitungan break even point setelah 

diketahuinya biaya tetap, biaya variabel dan volume penjualan. Ada dua cara dalam 

menentukan break even point, yaitu (Sutrisno, 2013) : 

1. Pendekatan Grafik 

Salah satu pendekatan penentuan titik break even point adalah dengan 

menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam suatu gambar 

grafik. Sedangkan untuk melihat titik impasnya dapat dilhat melalui grafik 

seperti Gambar 2.3 terlihat grafik titik impas atara laba atau keuntungan suatu 

produk dan kerugiannya, sebagai berikut. 

 
Gambar 2.3 Grafik Titik Impas 

(Sumber: Sabrin, 2015) 
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2. Menentukan BEP secara matematis. 

Untuk menentukan posisi BEP secara matematis dapat dicari formula 

(rumus) untuk mencari atau menentukan BEP dalam unit dan BEP dalam 

rupiah. 

Menurut Prawirosentono menyatakan bahwa Break even point (BEP) adalah 

semua biaya total sama dengan hasil penjualan sehingga perusahaan tidak untung 

dan tidak rugi. Adapun rumus menentukan nilai break event point adalah sebagai 

berikut (Sabrin, 2015): 

 BEP (unit) = 
Biaya Tetap

Harga jual per unit-variabel per unit
                     2.5 

 BEP (Rp) = 
Biaya Tetap

1-Biaya variabel/penjualan
                            2.6 

 

2.9.5 Biaya Penyusutan (Depresiasi) 

Depresiasi adalah penyusutan atau penurunan nilai aset bersamaan dengan 

berlalunya waktu. Penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari 

harga perolehan asset selama periode-periode berbeda yang memperoleh dari 

penggunaan asset bersangkutan. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana 

pengganti asset melainkan jumlah harga perolehan asset yang telah dibebankan 

melalui pemakaian dalam periode-periode sebelumnya (Giatman, 2011). 

Penyusutan tidak selamanya tergantung kepada umur daya guna alat. Ia bisa 

pula terjadi akibat perubahan zaman-perubahan keadaan pasar. Nilai suatu alat 

dengan hadirnya suatu alat dengan teknologi baru yang lebih ekonomis dibanding 

dengan alat lama maka terjadi pula penyusutan tanpa diproses lewat waktu 

(Waldiyono, 2008). 

Depresiasi dapat dibedakan atas beberapa sebab berikut: 

1. Penyusutan fisik (Deteriorantion) yaitu penyusutan yang disebabkan 

oleh berkurangnya kemampuan fisik (performance) dari suatu aset 

untuk menghasiklan produk karena keausan dan kemerosotan. 

2. Penyusutan fungsional (obsolescence) yaitu penyusutan dan penurunan 

karena kekunoan atau ketinggalan zaman yang biasanya di 
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sebabkanhadirnya alat baru dengan teknologi dan perekonomian yang 

lebih baik mengakibatkan suatu nilai alat turun dan menyusut. 

3. Penyusutan moneter (Monetary depreciation)  yaitu penyusutan yang 

disebabkan adannya perubahan tingkat suku bunga moneter. 

Jumlah yang dapat disusutkan dialokasikan ke setiap periode akuntansi 

selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang sistematis. Metode 

apapun yang dipilih, konsistensi dalam penggunaannya adalah perlu, tanpa 

memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar 

dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode 

(Setiawan, 2004). 

Penyusutan adalah proses dari keadaan berguna sampai saat dianggap 

kurang-tidak berdaya guna lagi (Waldiyono, 2008). 

Setiap alat untuk menapai tujuan tadi harus diganti agar proses mencapai 

tujuan tidak terhambat akibat ketidak bergunaan alat. Karena itu, saat alat tidak 

berdaya guna lagi sudah disiapkan alat baru sebagai gantinya. Untuk menghitung 

biaya penyusutan ada 4 cara (Waldiyono, 2008):  

1. Garis Lurus (Straight Line Methods) 

Dalam metode garis lurus lebih melihat aspek waktu daripada aspek 

kegunaan. Metode ini paling banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi. Dalam 

metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya 

sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil/output yang diproduksi. 

 D = 
P – L

n
                                          2.7 

D : Depresiasi 

P : Harga Perolehan 

L : Nilai Residu 

n : Umur Kegunaan 
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2. Pengurangan Berimbang (Declining Balance Methods) 

Pada cara pengurangan berimbang dana penyusutan sangat besar pada 

tahun-tahun pertama dan semakin kecil pada akhir umur pemakaian.  

 Lk = P (
L

P
)                                          2.8 

Lk : Nilai sisa tahun akhir ke 

P : Nilai/Harga awal 

L : Nilai sisa 

3. Penanaman Dana (Sinking Fund Methods) 

Penyusutan kecil diawal dan sangat besar pada akhir umur pemakaian. 

 D = (P-L) 
1

Sn, i
                                        2.9 

P : Harga/nilai awal 

D : nilai penyusutan 

4. Penjumlahan Angka Tahun (Sum of The Year Digit) 

Metode penyusutan ini menghasilkan tarif penyusutan yang menurun 

dengan dasar penurunan pecahan dari nilai yang dapat disusutkan. 

 Lk = P-Dk                                              2.10 
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BAB III 

METODOLOGI PENEITIAN 
 

3.1 Kerangka Berfikir 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

secara bertahap selama kegiatan penelitian berlangsung. Deskripsi dilengkapi 

dengan penyajian diagram alur atau Flow Chart (Gambar 3.1) pelaksanaan 

penelitian untuk memudahkan dalam memahami tahapan penelitian. 

Mulai

Studi Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Rumusan Masalah

Menetapkan Tujuan Masalah

Studi Literatur

Persiapan Bahan

Proses Pencampuran Bahan

Pencetakan Batu Bata 

Pembakaran Batu Bata

Eksperimen Pembuatan Batu Bata Merah Menggunakan Metode RAL

Pengolahan Data

Penjemuran Batu Bata

Pengumpulan Data

Data Primer

- Data Percobaan

- Wawancara

Data Skunder

-Profil Perusahan

Uji Mekanik

- Uji Kuat Tekan

-Uji Serap Air

Data Analisi Finansial

- Perhitungan HPP

- Perhitungan BEP

Analisis

Kesimpulan dan Saran
 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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3.2 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan melalui observasi pegamatan terhadap 

perkembangan dan karakteristik produk batu bata merah yang telah ada di kota 

Pekanbaru khususnya pengembangan pembangunan yang berada di kota 

Pekanbaru yang menjadi sampel pengamatan untuk studi pendahuluan penelitian. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui informasi-informasi tentang bagaimana 

spesifikasi awal produk batu bata merah tersebut. Sehingga dari pengamatan 

tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti. 

Informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan 

konsumen dan pihak industri batu bata merah yang ada pada kawasan kota 

Pekanbaru. 

3.3 Studi Literatur 

Dalam penyusunan dan penyelesaian penelitian ini perlu adanya teori-teori 

dan konsep yang dapat memperkuat penyelesaian permasalahan yang diangkat. 

Studi  literatur  perlu dilakukan  agar  permasalahan  yang  dihadapi  dapat 

diselesaikan,  dalam  hal  ini  teori  dan  konsep-konsep yang diperlukan diperoleh 

dari buku,  jurnal dan  artikel,  serta refrensi dari tugas akhir dari alumni 

sedangkan teori  yang dibutuhkan adalah mengenai desain eksperimen produk dan 

analisis tekno ekonomi. 

 

3.4 Identifkasi Permasalahan 

 Berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan serta didukung 

oleh teori dan konsep yang relevan, ditemukan adanya permasalahn yang terdapat 

pada perkembangan produk batu bata merah yang ada di kota Pekanbaru dimana 

produk yang ada tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai strategi pengembangan produk batu bata merah 

yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Tujuan dari perumusan masalah adalah untuk memperjelas tentang 

masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Agar memudahkan 

peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang telah ditelaah dan 
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memilih metode penguji data yang tepat. Dari identifikasi masalah maka 

didapatlah suatu rumusan tentang bagaimana analisis tekno ekonomi 

pengembangan produk batu bata merah berbahan limbah kayu karet. 

 

3.6 Menetapkan Tujuan Penelitian 

Pada tahap penetapan tujuan ini merupakan tahap untuk menjawab 

masalah-masalah yang telah dirumuskan yaitu, memperoleh produk batu bata 

merah berdasarkan keinginan konsumen dan strategi pengembangan produk batu 

bata merah berbahan limbah kayu karet dengan menggunakan metode desain 

ekperimen dan meganalisis biaya proses pembuatan produk dengan menggunakan 

analisis tekno ekonomi 

3.7 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk pengadaan data yang 

diperlukan untuk penelitian, data yang dikumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder. Secara umum pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer yaitu berupa data percobaan, adapun data-data 

percobaan sebagai berikut adalah sebagai berikut. 

a. 95% tanah liat + 5% serbuk kayu karet 

b. 90% tanah liat + 10% serbuk kayu karet 

c. 85% tanah liat + 15% serbuk kayu karet 

d. 80% tanah liat + 20% serbuk kayu karet 

e. Wawancara 

Kegiatan yang dilakukan dengan wawancara yaitu mengetahui cara 

pembuatan batu bata merah yang baik dan benar dan alat-alat, mesin yang 

dipakai saat proses pembuatan batu bata merah. 

2. Data Sekunder adalah data yang tidak secara langsung didapat oleh peneliti. 

Data ini merupakan data rekapitulasi dan dokumentasi oleh perusahaan. Data 

yang diperoleh berupa profil perusahaan meliputi (sejarah perusahaan), 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi dan 

melakukan wawancara langsung. 

 

3.8 Pengolahan Data 

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini berisikan tentang 

pengolahan data dari data yang telah diperoleh hal ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu nilai (hasil) atau gambaran yang bisa menjadi awal dalam 

menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun pengolahan data pada 

penelitian ini yaitu untuk melakukan perhitungan dan mengetahui nilai dari serta 

langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah: 

 

3.8.1 Persiapan Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah liat dan 

kayu karet. Kayu karet di buat menjadi serbuk dengan menyomelnya sampai 

ukuran yang sangat kecil dan sehalus pasir. Limbah serbuk kayu karet diambil di 

suatu perusahan pembuata palet yang menggunakan kayu karet sebagai bahan 

bakunya. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya menggunakan wadah 

atau ember, timbangan dan pencetak batu bata merah. 

 Tanah liat dan serbuk kayu karet dibagi dalam beberapa bagian, lalu 

dilakukan penimbangan masing-masing bahan tersebut secara merata. Pada 

penelitian ini menggunakan metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) yaitu 

dengan 4 perlakuan dan 2 kali pengulangan terlihat pada Tabel 3.1 rancangan 

penelitian batu bata merah berbahan limbah kayu karet. Adapun rancangan 

penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Batu Bata Merah Berbahan Limbah Kayu Karet 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 

BMKT1 TLK 1-1 TLK 1- 2 

BMKT2 TLK 2T-1 TLK 2-2 

BMKT3 TLK 3-1 TLK 3-2 

BMKT4 TLK 4-1 TLK 4-2 

(Pengumpulan data, 2019) 

 



 

35 
 

Keterangan: 

BMKT1 : 95% tanah liat + 5% serbuk kayu karet 

BMKT2 : 90% tanah liat + 10% serbuk kayu karet 

BMKT3 : 85% tanah liat + 15% serbuk kayu karet 

BMKT4 : 80% tanah liat + 20% serbuk kayu karet 

Perlakuan semuanya dilakukan untuk menguji serbuk kayu karet sebagai bahan 

campuran dalam pembuatan batu bata merah yang berkualitas baik. 

 

3.8.2 Proses Pencampuran 

Bahan- bahan yang sudah di ukur menggunakan timbangan sesuai dengan 

takaran yang ingin kita teliti dimasukkan dalam suatu wadah atau tempat sehingga 

menjadi satu. Wadah ysng dipakai pada penelitian ini yaitu ember atau bascom 

karena bahan yang digunaan dengan skala kecil, kemudian bahan baku yang telah 

dimasukan dalam wadah diaduk dengan menggunakan tangan dengan cara 

meremasnya sampai merata atau agar meyatu semua bahan baku yang kita 

gunakan, untuk mempermudah proses pengadukan digunakan air secukupnya 

untuk menyatukan semua bahan yang kita gunakan. 

  

3.8.3 Pencetakan Batu Bata Merah 

Proses pencetakan batu bata ini dilakukan setelah semua bahan terkumpul 

dalam satu wadah dan diaduk secara merata sampai bahan tersebut padat dan 

tercampur semua bahannya, kemudian tanah liat di masukan kedalam cetakan batu 

bata yang tersedia lalu di padatkan dan diratakan pinggirannya supaya batu bata 

tidak hancur atau patah. 

 

3.8.4 Penjemuran Batu Bata Merah 

 Setelah proses pencetakan langkah selanjutnya dilakukan proses 

penjemuran, proses ini dilakukan selama 15 hari didalam suatu ruangan. Proses ini 

berfungsi untuk mengurangin kadar air yang terdapat didalam batu bata merah 

tersebut sebelum dilakukannya proses pembakaran.  
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3.8.5 Pembakaran Batu Bata Merah 

Proses yang terakhir adalah proses pembakaran, proses ini dilakukan 

didalam tunggku pembakaran yang berlangsung selama 3 sampai 4 hari lamanya 

pembakaran. Proses ini berfungsi agar tanah liat dan serbuk kayu merekat dan 

membuat batu bata menjadi kuat.  

 

3.8.6 Uji Mekanik  

A. Uji tekanan kuat batu bata merah dengan menggunakan alat tekan yaitu 

mortar yang bertujuan untuk mengetauhi seberapa kuat tekanan batu bata 

merah atau pun seberapa besar ketahan batu bata merah untuk mendapatkan 

batu bata merah yang bagus dan kuat.Adapun cara penggunaan mesin mortar 

sebegai berikut: 

1. Persiapankan mesin mortar dan batu bata bata yang mau diuji 

2. Batu bata dimasukan kedalam mesin mortar 

3. Kemudian batu bata dimasukan lalu dipegang tuas yang ada disamping 

mesin dan dipompa mesin tersebut sampai besi didalam mesin tersbut 

menekan batu batanya. 

4. Apabila dirasa tidak bisa dipompa lagi dan batu bata mulai retak ataupun 

hancur didapat lah nilai kekuatannya yang dilihat dari angka yang tertera 

pada mesin mortar seperti pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.3 Mesin Mortar 

(Pengumpulan data, 2019) 
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B. Uji serap air bertujuan untuk menentukan kualitas batu bata yang bagus atau 

tidaknya dengan melihat daya serapnya. Bila serap airnya rendah maka 

kualitas batu bata tersebut bagus, bila batu bata tersebut mempunyai daya 

serap air yang tinggi maka batu bata tersbut tidak lah bagus.  

Adapun cara uji serap air ini sebagai berikut: 

1. Siapkan wadah untuk perendaman dan batu bata yang mau di uji 

2. Langkah awalnya dengan menimbang batu bata sebelum perendaman yang 

bertujuan untuk membandingkan batu bata kering dan basah. 

3. Masukan batu bata kedalam wadah dan selanjutnya memasukan memakai 

air sampai terendam sepenuhnya 

4. Tunggu sampai 24 jam dan selanjutnya timbang kembali berat batu bata 

setelah basah 

5. Setelah didapat nilai berat kering dan basah langkah terakhir yaitu 

memasukan kedalam rumus uji serap air untuk mengetauhi seberapa 

persen penyerapan batu bata.  

 

3.8.7 Analisis Finansial 

Adapun analisis finansialnya bertujuan untuk menghitung nilai atau harga 

dari pokok produksi kemudian menghitung waktu balik modal atau titik impas 

dengan menggunakan diantaranya: 

1. Perhitungan nilai Harga Pokok Produksi (HPP)  

Harga pokok produk adalah besaran modal yang ditanam dari bahan baku 

hingga menjadi barang jadi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah 

cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 

dua pendekatan dalam penentuan harga pokok produksi yaitu metode variabel 

costing dan full costing. Namun penelitian ini memakai metode variabel 

costing karena metode yang digunkan untuk penentuan biaya produksi yang 

membebankan biaya variabel saja pada produk. Variabel costing dalam 

menentukan harga produksinya, total biaya variabel (biaya bahan baku + 

biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik variabel + biaya 

administrasi variabel + biaya pemasaran variabel).   
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2. Perhitungan nilai Break Event Point (BEP) 

Break even point (titik impas) adalah suatu keadaan dimana sebuah 

perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami 

keruagian dari kegiatan operasinya, karena hasil penjualan yang diperoleh 

perusahaan sama besarnya dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

 

3.9 Analisa 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut 

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah hasil rancangan 

batu bata merah dan pengujian yang telah dilakukan. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

 Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Serta saran dari peneliti untuk 

pengembangan produk yang selanjutnya agar rancangan pengembangan produk 

lebih sempurna lagi. 
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BAB V 

ANALISA  
 

 

5.1 Analisa  Bahan Pembuatan Batu Bata Merah Serbuk Kayu Karet 

 Pembuatan batu bata merah serbuk kayu karet menggunakan alat dan bahan 

dalam proses pengerjaannya. Bahan yang dipakai dalam proses pembuatan batu 

bata merah serbuk kayu karet adalah tanah liat atau tanah lempung. Tanah liat ini 

merupakan bahan utama dalam proses batu bata merah karena bersifat elastis. 

Bahan pembantu atau campuran yang dipakai adalah limbah serbuk kayu karet, 

memanfaatkan limbah serbuk kayu karet dengan mencampurkan ke tanah liat agar  

dapat melihat perbandingan antara batu bata yang telah dicampur serbuk kayu karet 

dan batu bata konvensional. 

 Alat yang digunakan dalam proses pembuatan batu bata merah berbahan 

limbah serbuk kayu karet ialah ember, timbangan, pencetak batu bata merah, 

cangkul dan gerobak sorong. Ember digunakan sebagai penampung tanah liat dan 

serbuk kayu karet sebelum dicampurkan untuk proses pembuatan dengan skala 

kecil. Timbangan berguna untuk mengetauhi takaran yang akan dicampurkan antara 

tanah liat dan serbuk kayu karet dalam proses pembatan batu bata merah.Takaran 

yang dibuat pada penelitian ini ialah 5%,10%,15% dan 20% dari serbuk kayu karet. 

Pencetak batu bata merah masih menggunakan alat yang tadisional dan manual, alat 

ini digunakan untuk mencetak tanah liat dan serbuk kayu karet menjadi berbentuk 

bentuk balok. Cangkul digunakan sebagai alat bantu proses pengambilan atau pun 

pengerukan tanah liat. Alat yang terakhir yaitu gerobak sorong digunakan sebagai 

tranpotasi pembawa tanah liat yang telah dikeruk dan pembawa batu bata merah. 

 

5.2 Analisis Proses Pembuatan Batu Bata Merah Serbuk Kayu Karet 

 Proses pembuatan batu bata merah serbuk kayu karet masih menggunakan 

cara tradisional atau manual. Proses ini sama dengan proses pembuatan batu bata 

biasa. Proses pembuatannya ialah persiapan bahan dan alat, penimbangan bahan, 

bahan dimasukan dalam satu wadah, pengadukan sampai merata, pencetakan batu 

bata merah, penjemuran batu bata merah dan yang terakhir proses pembakaran. 
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Perbedaan pada proses ini dengan proses batu bata konvensional ialah 

menambahkan proses penimbangan bahan. Proses ini bertujuan untuk menakar 

antara tanah liat dan serbuk kayu karet dibagi dalam beberapa bagian, lalu 

dilakukan penimbangan masing-masing bahan tersebut secara merata. Data yang 

didapat pada takaran ini didapat dengan menimbang batu bata yang masih basah 

atau yang baru selesai dicetak yaitu seberat 1,10 Kg , dari berat tersebut dapat dibagi 

antara takaran tanah liat dan serbuk kayu karet sesuai takaran yang sudah dibuat 

terlihat pada Tabel 4.3 yang menunjukan pembagian takaran antara tanah liat dan 

serbuk kayu karet. 

 

5.3 Analisa Bentuk dan Tekstur Batu Bata Merah Serbuk Kayu Karet 

Batu bata merah kayu karet ini bentuknya sama dengan batu bata 

konvensional yaitu berbentuk balok. Namun yang membedakan adalah warna pada 

batu bata merah serbuk kayu karet ialah merah muda berbeda dengan batu bata 

konvensional yaitu berwarna merah, perbedaan warna yang terjadi disebabkan 

karena terdapat campuran kandungan serbuk kayu karet. Perbedaan selanjutnya 

pada berat batu bata merah serbuk kayu karet tersebut terlihat dalam Tabel 4.9 data 

hasil berat batu bata saat kering, berat antara batu bata biasa dengan batu bata merah 

serbuk kayu karet ini lebih ringan.  

Terlihat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal berat pada batu bata 

konvensional rata-rata beratnya ialah 742 gram, sedangkan setelah di campurkan 

dengan limbah serbuk kayu karet terlihat perbedaan yang lumayan besar sekitar 

100-200 gram contohnya pada takaran 5% serbuk kayu karet setelah dicampur 

didapat berat rata-ratanya 579,33 gram membuat batu bata merah menjadi lebih 

ringan dari batu bata konvensional. Batu bata yang ringan bagus digunakan pada 

tanah yang bertekstrur gambut karena tanah gambut rentang terhadap penurunan. 

Riau menjadi salah satu kota yang sebagian besar tanahnya bertekstur gambut yang 

bagus digunakan batu bata merah serbuk kayu karet. Tekstur batu bata merah 

serbuk kayu karet pada takaran 15% dan 20% permukaanya tidak rata atau terdapat 

rongga-rongga yang menyerap air disebabkan karena campuran serbuk kayu karet 
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yang lumayan banyak dapat mempengaruhi berubahnya tekstur permukaan batu 

bata merah kayu karet. 

 

5.4 Analisa Uji Mekanik Batu Bata Merah 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui suatu nilai uji batu bata merah bersifat 

mekanis apakah sudah sesuai atau belum dengan standar yang sudah ada, pengujian 

mekanik yang dilakukan yaitu uji tekanan kuat batu bata merah dan uji serap air 

batu bata merah. Uji kekuatan batu bata merah dilakukan dengan menggunakan 

mesin uji tekan mortar dengan kapasitas 25.000 kg atau 25 ton dan uji serap air 

dengan merendam batu bata tersebut selama 24 jam lalu melihat perbandingan berat 

kering dan berat basahnya. 

 

5.5 Analisis Uji Tekanan Kuat Batu Bata Merah Serbuk Kayu Karet 

 Uji tekanan kuat dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kemampuan 

suatu material benda untuk menahan tekanan. Nilai kuat tekanan batu bata merah 

diperlukan agar mengetahui kekuatan maksimum dari suatu benda untuk menahan 

tekanan atau beban hingga retak dan pecah, serta melihat standar yang sudah di 

tetapkan.  

Dari hasil uji kuat tekanan pada data Tabel 4.8 rekapitulasi hasil uji kuat 

tekan batu bata merah dapat dilihat bahwa pengujian tekanan kuat batu bata merah 

serbuk kayu karet tertinggi rata ratanya pada pada komposisi campuran 95%:5% 

dengan nilai 61,982 kg/cm2, sedangkan pada batu bata konvensional tanpa 

campuran sebesar rata rata dengan nilai 47,486 kg/cm2 dan yang paling rendah pada 

campuran 80%:20% dengan nilai rata rata 5,248 kg/cm2. 

 Berdasarkan data adapun nilai tertinggi yaitu pada campuran 95%:5% 

dengan nilai 61,982 kg/cm2 sudah termasuk standar mutu kualitas Tingkat III 

mempunyai kuat tekan antara 60–80kg/cm cukup bagus dan layak untuk diproduksi 

serta diperjual belikan. Pada batu bata konvensional tanpa campuran sebesar rata 

rata dengan nilai 47,486 kg/cm2 belum termasuk dalam standar mutu yang ada, 

mungkin pada pihak industri tidak pernah melakukan pengujian dan hanya 

membuat batu bata merah dan menjualnya. Maka dari itu perlu sebuah inovasi dan 

pengembangan mutu dari batu bata tersebut supaya bisa bersaing dipasaran dan 
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menaikan nilai dari suatu produk. Inovasi yang dibuat salah satunya batu bata merah 

dengan campuran plastik dan campuran bahan abu sekam padi. 

Dari penelitian (Susatyo,dkk 2014) yaitu batu bata dengan campuran plastik 

dengan melihat dari uji kuat tekanan pada campuran 20%-30% dengan kuat tekanan 

tertinggi mencapai 100 kg/cm2, ini termasuk kedalam kelas standar tertinggi yaitu 

kelas I. Campuran plastik ini memiliki kuat tekanan lebih besar dari batu bata 

dengan campuran serbuk gergaji kayu karet yang tidak produktif  dikarenakan 

plastik mempunya sifat yang merekat dengan tanah liat yang membuat kuat batu 

bata tersebut menjadi bagus. Pada penelitian (Abdurrohmansyah dkk,2015) dengan 

campuran bahan abu sekam padi diperoleh nilai kuat tekan tertinggi pada sampel 

batu bata campuran 5% abu sekam padi sebesar 28,17 kg/cm2 , kuat tekanan tersebut 

belum mencapai standar SNI yang ada serta jauh lebih kecil hasil dari penelitian 

batu bata dengan campuran serbuk gergaji kayu karet yang tidak produktif, hal ini 

disebabkan faktor bahan campuran yang bersal dari abu sekam padi yang 

menunjukan memiliki kandungan silika yang cukup tinggi yang membuat batu bata 

lebih kecil kuat tekanannya.   

 

5.6 Analisis Uji Serap Batu Bata Merah Serbuk Kayu Karet 

 Uji ini digunakan untuk menentukan kualitas batu bata yang bagus atau 

tidaknya dengan melihat daya serapnya. Bila serap airnya rendah maka kualitas 

batu bata tersebut bagus, bila batu bata tersebut mempunyai daya serap air yang 

tinggi maka batu bata tersebut tidak bagus. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai 

berat batu bata pada saat kering dan pada saat batu sesudah direndam didalam air 

selama 24 jam atau dalam kondisi basah. Nilai uji ini dilihat dari alat yaitu 

timbangan digital. Dari rekap Tabel 4.11 di bab IV didapat nilai daya serap paling 

sedikit terdapat pada takaran 5% pada campuran batu bata merah berbahan limbah 

serbuk kayu karet dengan nilai rata rata 21,75%. Sedangkan pada batu bata 

konvensional bernilai daya serap sebesar 24,13%. Dari kedua data tersebut didapat 

daya serap air paling sedikit yaitu pada campuran batu bata merah berbahan limbah 

serbuk kayu karet dengan takaran 5%. Namun pada standar SNI daya serap batu 

bata yang bagus yaitu daya serap kurang 20%, faktor ini disebabkan oleh karena 



 

62 
 

campuran atau pun material yang dipakai yaitu serbuk kayu karet yang memiliki 

sifat hidrofolik yaitu dapat menyerap air dari lingkungannya (Subowo, 2011). Dari 

faktor tersebut ada bahan yang bisa meyerap air dengan cepat dan ada yang tidak 

menyerap air, salah satunya dilihat dari penelitian batu bata dengan campuran 

plastik dan abu sekam padi. 

Pada penelitian lainnya banyak mengembangkan inovasi batu bata merah 

agar serap airnya berkurang antar lain penelitian inovasi batu bata merah dengan 

campuran plastik oleh (Susatyo,dkk 2014) dengan campuran ini daya serap yang 

dihasilkan setelah melewati hasil uji serap air yang paling sedikit yaitu sebesar 

19,8% ditakaran 10% campuran plastik yang termasuk dalam standar SNI yaitu 

kurang dari 20% penyerapan airnya. Campuran plastik tersebut sedikit lebih bagus 

dari campuran batu bata dengan campuran serbuk gergaji kayu karet dikarenakan 

campuran plastik mempunyai sifat hidrofobik yaitu sifat fisik dari suatu molekul 

yang menolak dari massa air (Subowo, 2011), serta pada penelitian selanjutnya oleh 

(Abdurrohmansyah dkk, 2015) batu bata merah dengan campuran bahan abu sekam 

padi didapatkan kualitas uji serap airnya campuran 5% abu sekam padi sebesar 

29,23% yang lebih besar penyerapan airnya dari pada campuran serbuk gergaji 

kayu karet yang tidak produktif, karena abu sekam padi merupakan bahan yang 

dapat menyerap air dan memiliki sifat hidrofobik (Subowo, 2011). 

 

5.7 Analisis Nilai HPP (Harga Pokok Produksi) 

Harga pokok produksi (HPP) adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk 

dalam proses akhir. Perhitungan harga pokok produksi batu bata merah kayu karet 

ini menggunakan metode variable costing. Pemilihan penggunaan metode ini 

dikarenakan pembuatan batu bata merah kayu karet hanya memproduksi dalam 

kapasitas kecil, sehingga tidak menggunakan mesin atau peralatan besar melainkan 

hanya menggunakan peralatan sederhana. Penetapan harga pokok produksi untuk 

batu bata merah kayu karet ini bertujuan sebagai pemanfaatan limbah yang ada 
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disekitar kita agar dapat menjadi suatu nilai yang bisa diperjual belikan dan 

menghasilkan mutu yang lebih bagus. 

Menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable 

costing biaya yang dijadikan sebagai dasar penentuan biaya produksi adalah biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variable. Pada biaya bahan 

baku untuk setiap harinya menghabiskan dana sebanyak Rp 456 dimana nantinya 

menghasilkan 32 buah batu bata merah. Biaya tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 

3520 perharinya, hal ini dikarenakan jumlah produksi tidak besar. Diasumsikan 

Biaya overhead variable adalah biaya air dan kayu bakar  untuk  keperluan 

pembuatan batu bata merah berbahan limbah kayu karet dengan biaya yang harus 

dibayar sebesar Rp 2120 /hari. Biaya overhead tetap adalah biaya yang tetap 

walaupun tidak sedang terjadi kegiatan produksi, dalam penelitian ini yang 

termasuk biaya overhead tetap adalah seluruh biaya depresiasi atau penyusutan dari 

peralatan yang digunakan dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp.166.000 

pertiga tahun sekali. 

Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan biaya produksi sebesar Rp 

6.096 maka didapatkan harga pokok produksi batu bata merah kayu karet sebesar 

Rp 190,5/unit atau modal awalnya, kemudian ditawarkan ke konsumen dengan 

keuntungan margin sebesar 16% dikarenakan harga batu bata merah kayu karet 

masih baru untuk bersaing dipasaran maka didapatkan harga jual sebesar Rp 232/ 

unit, sebagai batu bata merah serbuk kayu karet alternatif ini jauh lebih murah jika 

dibandingkan dengan harga batu bata merah kayu karet dipasaran dengan harga 

berkisar Rp 250/Unit.  

 

5.8 Analisis Nilai BEP (Break Even Point) 

Break Event Point (BEP) adalah suatu kondisi dimana pada periode tersebut 

perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Artinya 

pada saat itu penghasilan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. 

Dalam menghitung break event point diperlukan biaya tetap, pada penelitian ini 

biaya tetap yang digunakan adalah biaya tenaga kerja dan biaya depresiasi. Biaya 

depresiasi pada penelitian ini adalah seluruh perlatan yang digunakan dalam proses 
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produksi batu bata merah kayu karet diantaranya timbangan, ember, gerobak 

sorong, cangkul dan alat pencetak batu bata merah diasumsikan ketahanan alat-alat 

tersebut selama 3 tahun masa kegunaannya.  

Berdasarkan hasil perhitungan titik impas dalam produksi 32 unit produk 

batu bata merah serbuk kayu karet perlu setidaknya memproduksi  3981 unit produk 

batu bata merah kayu karet untuk mengalami kondisi dimana tidak rugi dan tidak 

untung, dengan total pendapatan kotor Rp.926.140. Dari nilai titik impas tersebut 

maka kembalinya modal akan sangat cepat dengan kurun waktu 4 bulan. Hal ini 

membuktikan bahwa apabila kita memproduksi batu bata merah kayu karet dengan 

komposisi tersebut maka sudah didapat kembalinya modal yang dicapai, sehingga 

pembuatan batu bata merah kayu karet dari limbah kayu karet yang tidak produktif 

ini cukup menguntungkan bagi masyarakat dan industri kecil batu bata merah, 

karena selain mengurangi penumpukan sampah juga dapat menambah pendapatan 

bagi masyarakat dan bagi industri kecil batu bata merah mendapatkan harga industri 

kecil batu bata merah yang murah dan terjangkau. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap pengolahan data yang 

diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah dilakukan pembutan batu bata merah berbahan limbah serbuk kayu 

karet dengan 4 takaran yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20% serbuk kayu karet 

serta membandingkan dengan batu bata konvensional. Dari beberapa 

takaran didapat hasil uji kuat tekanan yaitu takaran 5% sebesar 61,982 

kg/cm2 merupakan nilai yang paling tinggi dan yang paling kuat dan tahan, 

serta termasuk kedalam standar mutu III dan layak untuk di produksi dan di 

pasarkan.  

Uji serap air ini dilakukan dengan membandingkan berat kering dan berat 

ketika basah atau dalam keadaan mengandung air, hasil uji tersebut didapat  

batu bata merah takaran 5% dengan nilai rata ratanya sebesar 21,75% 

merupakan yang paling rendah dalam penyerapan airnya. Pada takaran 

tersebut merupakan nilai penyerapan yang rendah dari batu bata 

konvensional. 

2. Harga Pokok Produksi (HPP) pada batu bata merah serbuk kayu karet yang 

didapatkan sebesar Rp 190,5/pcs. Kemudian ditawarkan ke konsumen 

dengan keuntungan margin sebesar 16% didapatkan harga jual sebesar 

Rp.232/pcs, sebagai batu bata merah kayu karet alternatif ini jauh lebih 

murah jika dibandingkan dengan harga batu bata merah konvensional yang 

berada dipasaran, seperti batu bata merah konvensional Riko berkisar Rp 

250/pcs. Pembuatan batu bata merah kayu karet terbuat dari limbah serbuk 

kayu karet memiliki nilai positif yaitu tidak merusak lingkungan, memiliki 

investasi tinggi, komersial yang bagus dan memiliki biaya produksi yang 

rendah dalam pembuatan batu bata merah kayu karet, serta mendapatkan 

nilai tambah dengan memanfatkan limbah serbuk kayu karet. Break Event 

Point (BEP) pada batu bata merah kayu karet dalam satuan unit adalah 
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sebesar 3981 unit selama 4 bulan dan dalam rupiah sebesar Rp 926.140. Dari 

hasil perhitungan Break Event Point pembuatan batu bata merah kayu karet 

terlihat bahwa total biaya sama dengan total penghasilan, dapat diartikan 

bahwa batu bata merah kayu karet yang diproduksi harus sebanding dengan 

pendapatan yang diterima. 

 

6.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam pembuatan batu bata 

merah kayu karet dari serbuk kayu karet maka penulis menyarankan beberapa hal 

demi meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya menemukan material campuran batu bata merah 

agar mendapatkan kualitas yang lebih bagus. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar menciptakan mesin yang bisa mengaduk 

secara merata adonan tanah liat dan campuran material lain agar merata saat 

dicampurkan. 
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                                                                                ABSTRAK  
  
Perkembangan peningkatan perekonomian di provinsi Riau saat ini sangatlah pesat yang terlihat dengan 

banyaknya pembangunan. Setiap pembangunan pasti membutuhankan bahan-bahan bangunan dan sangat 

penting adalah batu bata. Batu bata yang ada di pasar saat ini perlu inovasi dikarenakan bahan yang 

digunakan tanah liat, maka itu perlu ada tambahan salah satunya ialah limbah kayu karet yang tidak 

produktif. Proses pembuatan batu bata merah limbah kayu karet metode yang diterapkan ialah desain 

ekperimen dengan melihat beberapa pengujian seperti uji kuat tekanan yang tertinggi didapat sebesar 61,98% 

termasuk standar SNI mutu kualitas III dan uji serap air dengan nilai daya serap air terendah sebesar 21,75% 

dengan takaran 5% serbuk kayu karet yang tidak produktif. Menentukan harga untuk dipasrkan dilihat dari 

harga pokok produksi diperoleh sebesar Rp. 232/Unit dibandingkan dengan membeli batu bata dipasaran 

dengan harga Rp.250/unit. Break Even Point diperoleh sebesar 3981 unit selama 4 bulan dan sangat 

menguntungkan jika diproduksi. 

 
Kata Kunci:  Batu Bata Merah, BEP, Desai Eksperimern, HPP 

 
ABSTRACT 

 

The development of increasing development in Riau province is currently very rapid which can be seen with 

the amount of development that is happening everywhere. Each construction must require building materials, 

one of which is very important is brick. The bricks that are on the market today need to be innovated because 

the material used is only clay, so it needs to be added. One of them is the additional material that will be 

mixed is unproductive rubber wood waste. In the process of making rubber wood waste red brick, the method 

applied is experimental design by looking at several tests such as the highest pressure strength test obtained 

at 61.98% including SNI quality quality standards III and water absorption test with the lowest water 

absorption value of 21,75% with a dose of 5% unproductive rubber wood powder. Judging from these tests it 

is good enough to be marketed. The cost of production is Rp. 232 / Unit and Break Even Point obtained by 

3981 units. This can be used if these wood sawdust bricks can be produced compared to buying bricks on the 

market at a price of Rp.250 / unit. 
 
Keywords: Red Brick, BEP, Experimental Design, HPP  
 

Pendahuluan 
 

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini 

tengah meningkat dengan pesat, hal tersebut ditandai 

dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur di 

Indonesia. Salah satunya diprovinsi Riau yang saat 

ini sedang melakukan pengembangan, yang terlihat 

saat ini dengan banyaknya pembangunan yang 

berada dimana-mana, seperti gedung-gedung 

perusahaan, kantor pemerintahan, sekolah, rumah 

sakit, tempat-tempat usaha dan juga proyek 

pembangunan perumahan. Dengan meningkatnya 

jumlah penduduk di provinsi Riau, juga berefek pada 

peningkatan pembangunan perumahan. Salah 

satunya peningkatan perumahan di sektor perumahan 

ini dapat di lihat dari data perumahan KPR dari bank 

BTN di provinsi Riau tahun 2016 pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Perkembangan Pembangunan Rumah 
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Dari data grafik diatas terlihat perkembangan 

pembangunan rumah KPR bank BTN perbulannya, 

sehingga meningkatkan kebutuhan bahan-bahan 

bangunan salah satu bahan bangunan yang sangat 

penting adalah batu bata merah. Batu bata merah ini 

dikenal secara luas karena merupakan salah satu 

bahan bangunan dasar yang selain praktis 

pemakaiannya, juga sudah terbukti manfaatnya serta 

batu bata merah bersifat kuat. Sementara bahan 

bakunya hanya terdiri dari tanah liat dan air (Sri 

Handayani, 2010).  

Batu bata merah memiliki berbagai ukuran 

diantaranya batu bata merah besar dan batu bata 

merah kecil. Batu bata merah besar dengan ukuran 

panjang 21 cm; lebar 11,5 cm; dan tinggi 5cm. Batu 

bata dengan jenis press bertekstur Keras dan 

mempunyai kualitas yang sangat bagus. Sedangkan 

batu merah kecil dengan ukuran panjang 15 cm; 

lebar 10 cm; dan tinggi 3,5 cm. Batu bata ini 

bertekstur keras,tetapi agak rapuh (Sri Handayani, 

2010). Batu bata merah yang bertekstur keras 

memiliki beberapa kategori standar nasional 

Indonesia diantaranya terdapat pada Tabel 1. (Badan 

Standardisasi Nasional, 2000). 

Tabel 1 Klasifikasi Kekuatan Batu Bata 

Merah Menurut Standar SNI 

Batu Bata 

Merah 

Kuat Tekan Rata-Rata 

Kg/cm2 N/mm2 

Tingkat I  Lebih besar dari 100 >10 

Tingkat II 100-80 10-8 

Tingkat III 80-60 8-6 

Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2000     

Dari data klasifikasi kekuatan batu bata 

merah menurut standar SNI kualitas batu bata merah 

yang tersedia kebanyakan di pasaran saat ini tidak 

sampai di Tingkat 1 tetapi  hanya bisa sampai di 

tingkat 3 yaitu  dengan kuat tekanan 80-60 Kg/cm2, 

maka dari itu perlu adanya perbaikan untuk 

meningkatkan kekuatan batu bata merah yang 

dihasilkan. Maka dari itu didalam pembuatan batu 

bata perlu adanya peningkatan kekuatan batu bata 

merah yang dihasilkan secara efektif, untuk 

mengurangi dampak negatif yang terjadi tersebut 

maka perlunya diberikan suatu solusi. Adapun 

solusinya dengan mulai banyak melakukan inovasi-

inovasi yang membantu memperbaiki mutu dan 

kualitas batu bata yang dihasilkan (Umar, 2018). 

Salah satunya inovasi yang dibuat ialah bata 

bata merah dengan campuran plastik. Inovasi 

tersebut bertujuan untuk membuat batu bata merah 

supaya menjadi kuat, pada penelitian dengan 

campuran plastik dengan melihat dari uji kuat 

tekanan pada campuran 20%-30% dengan kuat 

tekanan mencapai 100 kg/cm2, ini termasuk kedalam 

kelas standar tertinggi yaitu kelas I yang membuat 

memperkokoh dinding bangunan. Selain untuk 

memperkokoh bangunan serta  dapat membuat batu 

bata menjadi ringan karena terdapat campuran 

tambahan plastik didalamnya yang membatu 

mengurangi beban terhadap batu bata sebesar 1,12 

kg/cm2, yang mebuat struktur pada bangunan 

menjadi bagus dan juga dapat memudahkan 

pemasangan. Sedangkan batu bata merah 

konfesional sebesar 1,6 kg/cm2 (Susatyo dkk, 2014).  

Dari inovasi penelitan memanfaatkan 

limbah plastik tersebut memunculkan ide tentang 

memanfaatkan limbah kayu karet yang tidak 

produktif dengan mencampurkannnya ke bahan baku 

batu bata merah. Pada saat ini kurangnya pengolahan 

terhadap kayu karet dan banyak dari petani karet 

hanya memanfaatkan getah karet untuk di perjual 

belikan tanpa mengetaui manfaat dari kayu karet, 

dan biasanya kayu karet yang tidak produktif hanya 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Untuk itu 

pemanfaatan kayu karet ini menjadi nilai tambah 

sehingga semua bagian dari pohon karet bisa 

dimanfaatkan secara baik. Kayu karet merupakan 

spesifikasi kayu yang kurang kuat dan retang 

terhadap berbagai jamur dan menyebabkan kayu 

karet kurang dalam hal pengelolahannya. Pada kayu 

karet terdapat beberapa kandungan diantaranya 

holoselulosa sebesar 66,46% , selulosa 48,64%, 

lignin 33,54%, pentosan 16,81% yang mana 

merupakan bagian dr karbohidrat pada tumbuhan, 

kadar air 4,21%, kadar abu 1,25%, kadar silika 

0,52% termasuk kedalam kelarutan kimia pada kayu 

karet dan merupakan kandungan lateks yang salah 

satu jenis polimer yaitu polimer alami yang 

mempunyai sifat elastis (kenyal)  yang dapat 

dicampurkan kedalam tanah liat (Ali, 2015). Ada 

bagian polimer yang memiliki kekuatan mekanik 

yaitu polimer yang berikatan menyilang dan 

memiliki cabang yang menghubungkan antar rantai 

polimer. Material polimer yang berikatan menyilang 

itulah yang membuat polimer lebih elastis (Sunarya, 

2013).  

Pada penelitian kali ini yang berada di 

daerah Jl.Kulim, Simpang Jengkol tepatnya di kota 

Pekanbaru di UKM Riko. UKM ini berdiri dari 

tahun 2006, adapun proses pebuatan batu bata merah 

masih menggunakan cara manual. Pada saat ini 

terjadi banyak berkembangnya pembangunan yang 

berkelanjutan memberikan peluang bagi banyak 

industri batu bata merah. Apalagi ditunjang 

pendapatan yang semakin meningkat sehingga 

memberikan kesempatan untuk memenuhi 

kebutuhan utama seperti properti. Dari hal inilah 

muncul ide untuk mencoba membuat batu bata 

merah dengan campuran kayu karet.  

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu 

dilakukan penelitian dengan metode desain 

eksperimen terhadap pembuatan batu bata 

menggunakan tanah liat yang bagi sebagian besar 

pengusaha batu bata sebagai bahan utama, dan 

dimana limbah kayu karet yang tidak produktif 

digunakan sebagai campuran pada pembuatan batu 



 

bata merah limbah kayu karet yang tidak produktif 

tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat menambah 

kualitas batu bata tersebut sehingga dapat 

menghasilkan batu bata merah dengan baik serta 

perlunya tambahan analisa tekno ekonomi yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang 

biaya produksi yang dapat dijadikan pilihan 

alternatif oleh masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Mengetauhi bagaimana cara 

pembuatan batu bata merah dengan memanfaatkan 

 limbah kayu karet dan menghitung analisis tekno 

ekonomi pengembangan produk  

Penelitian ini bertujuan dalam mencapai tujuan-

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk membuat batu bata merah yang bermutu 

dan berkwalitas dengan campuran serbuk kayu 

karet dengan melihat nilai uji kekuatan batu bata 

dan nilai uji serap air. 

2. Untuk menghitung analisis tekno ekonomi 

pembuatan produk batu bata merah berbahan 

limbah kayu karet dengan metode Harga Pokok 

Produksi (HPP) dan Break Even Point (BEP). 

 

Metode Penelitian 
 

Metodologi penelitian adalah merupakan 

susunan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tahapan 

yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari 

flowchart yang telah disusun dan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2 Flowchart Metodologi Penelitian 

Hasil dan Pembahasan 

 

Pada penelitian ini yaitu untuk melakukan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

pembuatan batu bata, mengetahui perhitugan nilai uji 

kuat tekan dan uji serap air serta mengetauhi tekno 

ekonomi pembuatan batu bata    ialah sebagai 

berikut: 

1. Proses pembuatan batu bata merah 

Dalam pembuatan batu bata membutuhkan 

beberapa proses yaitu: 

a. Persiapan bahan 

Bahan utama tanah liat dan serbuk kayu karet 

disiapkan terlebih dahulu. Alat-alat yang 

digunakan dalam pembuatannya 

menggunakan wadah atau ember, timbangan 

dan pencetak batu bata merah. Setelah bahan 

utama dan alat-alat yang diperlukan 

terkumpul proses selanjutnya adalah 

penimbangan dengan menakar antara tanah 

liat dan serbuk kayu karet dibagi dalam 

beberapa bagian lalu dilakukan penimbangan 

masing-masing bahan tersebut secara merata. 

Takaran yang telah dibagi dibuat kode sampel 

yaitu BMKT1 yang berarti batu bata merah 

kayu karet sampel 1 yang mengandung 95% 

tanah liat dan 5% serbuk kayu karet untuk 

selanjutnya perbandingan sampel dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Rancangan Penelitian Batu Bata 

Merah Berbahan Limbah Kayu Karet 

Takaran 
Pembagian 

Tanah Liat Serbuk Kayu Karet 

BMKT1 1,045 Kg 0,055 Kg 

BMKT2 0,99 Kg 0,11 Kg 

BMKT3 0,935 Kg 0,165 Kg 

BMKT4 0,88 Kg 0,22 Kg 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Keterangan: 

BMKT1 : 95% tanah liat + 5% serbuk kayu 

karet 

BMKT2 : 90% tanah liat + 10% serbuk kayu 

karet 

BMKT3 : 85% tanah liat + 15% serbuk kayu 

karet 

BMKT4 : 80% tanah liat + 20% serbuk kayu 

karet 

b. Proses pencampuran bahan 

Bahan-bahan yang selesai ditakar 

menggunakan timbangan sesuai dengan 

takaran selanjutnya dimasukkan dalam suatu 

wadah atau tempat sehingga menjadi satu. 

Wadah yang dipakai dalam pembuatan ini 

menggunakan ember atau baskom. Setelah 

nbahan baku dimasukan kedalam wadah 

proses selanjutnya dilakukan pengadukan 

menggunakan tangan dikarenakan bahan yang 



 

dipakai tidak terlalu banyak dan agar proses 

pengadukan semangkin cepat dan merata. 

c. Pencetakan batu bata merah 

Setelah bahan baku diaduk secara merata 

selanjutnya masuk ke proses pencetakan batu 

bata yang terlihat pada Gambar 3 adalah alat 

pencetak batu bata yang digunakan dalam 

penelitian ini. Cetakan yang dipakai terbuat 

dari kayu yang berbentuk balok, tanah liat di 

masukan kedalam cetakan batu bata yang 

tersedia lalu di padatkan dan diratakan 

pinggirannya supaya batu bata tidak hancur 

atau patah. 

 
Gambar 3 Pencetakan Batu Bata Merah 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

d. Penjemuran batu bata merah 

Proses selanjutnya adalah proses penjemuran 

dimana batu bata yang selesai dicetak tidak 

boleh terkena matahari langsung hanya 

memanfaatkan panas yang masuk kedalam 

ruangan, proses ini dilakukan selama 15 hari 

didalam suatu ruangan. 

e. Proses pembakaran batu bata merah 

Proses yang terakhir adalah proses 

pembakaran, Gambar 4 menunjukan proses 

pembakaran batu bata yang dilakukan 

didalam tunggku pembakaran yang 

berlangsung selama 3 sampai 4 hari lamanya 

pembakaran. Proses ini berfungsi agar tanah 

liat dan serbuk kayu merekat dan membuat 

batu bata menjadi kuat dan membuat kadar 

air yang tersisa menjadi hilang. 

 
Gambar 4 Proses Pembakaran 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

2. Uji Mekanik 

Proses setelah produk batu bata merah berbahan 

limbah kayu karet selesai dibuat di lakukan 

beberapa uji mekanik untuk mengetauhi seberapa 

kuat dan tahannya produk batu bata merah 

tersebut agar dapat bersaing dengan batu bata 

dipasaran. Salah satunya uji yang dilakukan 

sebagai berikut. 

a. Uji tekanan kuat batu bata 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

kekuatan atau kemampuan suatu material 

atau benda untuk menahan tekanan atau 

beban. Nilai kuat tekan bata diperlukan 

untuk mengetahui kekuatan maksimum dari 

suatu benda untuk menahan tekanan atau 

beban hingga retak dan pecah, serta melihat 

standar yang sudah di tetapkan. Adapun data 

yang didapat dari hasil uji batu bata merah 

konvensional dilihat dari Tabel 3. 

Tabel 3 Data uji yang dihasilkan dari mesin 

mortar  

Produk 

Hasil Uji Mesin Mortar (Kg/cm2) 

konven
sional 

Kayu Karet Tidak Produktif 

Asli 
BMKT

1 

BMKT

2 

BMKT

3 

BMKT

4 

Batu 
Bata 1 

35 85 55 20 5 

Batu 

Bata 2 
75 83 35 10 6 

Batu 
Bata 3 

80 80 45 30 10 

 (Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Setelah mendapatkan hasil ujinya langkah 

selanjutnya memasukan kedalam rumus kuat 

tekanan. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

P   =  

= =  

=  =   

= 63,732 Kg/cm2  

Keterangan: 

P : Kuat tekanan ( Kg/cm2 ) 

F :Beban yang diterima/tekan ( 1 kN = 101,972 

Kg ) 

A : Luas penampang ( cm2 ) 

Berikut data hasil uji kuat tekanan dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Uji Kuat Tekan 

Batu Bata Merah 

Produk 

Hasil Uji Kuat Tekan Batu Bata Merah (Kg/cm2) 

konven

sional 
Kayu Karet Tidak Produktif 

Asli 
BMKT

1 

BMKT

2 

BMKT

3 

BMKT

4 

Batu 

Bata 1 
26,242 63,732 41,238 14,995 3,748 

Batu 

Bata 2 
56,232 62,232 26,242 7,497 4,498 

Batu 

Bata 3 
59,983 58,983 33,740 22,493 7,497 

Rata-

rata 
47,486 61,982 33,740 14,995 5,248 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 



 

b. Uji serap air batu bata 

Uji ini digunakan untuk menentukan kualitas 

batu bata yang bagus atau tidaknya dengan 

melihat daya serapnya. Bila serap airnya 

rendah maka kualitas batu bata tersebut 

bagus, bila batu bata tersebut mempunyai 

daya serap air yang tinggi maka batu bata 

tersebut tidak lah bagus. Menurut jurnal 

Susatyo Umumnya bata dianggap baik bila 

memiliki daya serap air kurang dari 20% 

(Susatyo dkk, 2014) . Dengan melihat 

terlebih dahulu berat saat kering dalam gram 

dengan menggunakan timbangan digital. 

Ada pun data berat batu bata merah pada 

saat kering (Wk) yang didapat dilihat dari 

Tabel 5 : 

Tabel 5 Data hasil berat batu bata saat kering (WK) 

Produk 

Hasil Berat Batu Bata Kering (Wk) (Gram) 

Konve
nsional 

Kayu Karet Tidak Produktif 

Asli 
BMKT

1 

BMKT

2 

BMKT

3 

BMKT

4 

Batu 
Bata 1 

747 582 461 430 373 

Batu 

Bata 2 
759 572 469 428 379 

Batu 
Bata 3 

720 584 465 432 388 

Rata-

rata 
742 579,3 465 430 380 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Batu bata setelah perendaman dan timbang 

kembali untuk mengetauhi seberapa besar 

penyerapan batu bata terhadap air. Adapun 

data penyerapannya terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 data hasil berat batu bata saat basah (Wb) 

Produk 

Hasil Berat Batu Bata Basah (Wb) (Gram) 

Konve
nsional 

Kayu Karet Tidak Produktif 

Asli 
BMKT

1 

BMKT

2 

BMKT

3 

BMKT

4 

Batu 
Bata 1 

928 745 728 652 631 

Batu 

Bata 2 
935 706 745 646 612 

Batu 
Bata 3 

900 772 726 658 609 

Rata-

rata 
921 741 733 652 617,3 

 

Setelah didapat berat kering (Wk) dan berat 

basah (Wb) langkah selanjutnya 

memasukan kedalam rumus serap air (P) 

untuk mengetauhi berapa persen 

penyerapan air dari masing-masing 

campuran. Adapun caranya sebagai berikut: 

C =  

   =  

  

 =  

  = 23,85%  

Keterangan: 

P     : Persentase air yang terserap bata (%) 

Wk : Berat bata kering mutlak sebelum 

direndam air (gr) 

Wb : Berat bata setelah direndam dalam air 

(gr) 

Adapun rekap hasil uji serap air pada batu 

bata merah dapat dilihat pada Tabel 7. 

     Tabel 7 Rekap Hasil Uji Serap Air 

Produk 

Hasil Uji Serpa Air Batu Bata Merah (%) 

Konve

nsional 
Kayu Karet Tidak Produktif 

Asli 
BMKT

1 

BMKT

2 

BMKT

3 

BMKT

4 

Batu 

Bata 1 

23,85

% 

21,48

% 

35,18

% 

29,25

% 

33,99

% 

Batu 

Bata 2 

24,44

% 

18,61

% 

38,33

% 

30,28

% 

32,36

% 

Batu 
Bata 3 

24,10

% 

25,17

% 

34,94

% 

30,25

% 

29,59

% 

Rata-
rata 

24,13

% 

21,75

% 

36,15

% 

29,93

% 

31,98

% 

 

3. Analisis Finansial 

a. Perhitungan harga pokok produksi pembuatan 

batu bata merah berbahan limbah kayu karet. 

Perhitungan harga pokok produksi batu bata 

merah berbahan limbah kayu karet menggunakan 

metode variable costing. Harga per unit pembuatan 

batu bata merah berbahan limbah kayu karet dapat 

dihitung dengan total biaya variabel dan dibagikan 

dengan jumlah produk yang dihasilkan. Adapun 

rekapitulasi rincian biaya terlihat pada Tabel 8 

sebelum dilakukan perhitungan HPP sebagai 

berikut: 

Tabel 8 Rekapitulasi Biaya  

No Variable Costing Harga Perhari 

(Rp) 

1 Biaya Bahan Baku Rp.  456 

2 Biaya Tenaga Kerja Rp.3520 

3 Biaya Overhead 

Variable 

Rp.2120 

Total Rp.6.096 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018 

 

HPP per Unit  =   

   = Rp. 190,5 /unit 

Harga jual yang ditawarkan ke konsumen 

menggunakan margin sebesar 

16%, dimana batu bata merah kayu karet ini 

termasuk produk yang baru diproduksi 

sehingga harga jual yang ditawarkan jauh 



 

lebih murah  dibandingkan harga yang ada 

dipasaran. Berikut ini adalah perhitungan 

harga jual: 

Harga Jual  =  

    =  

    =  

    = Rp. 231,51 ≈ Rp. 232 /unit 

b. Perhitungan Break Even Point (BEP) 

Break Even Point adalah titik penghasilan 

sama total biaya yang dikeluarkan  dimana 

suatu keadaan dimana perusahaan tidak 

menderita kerugian dan belum mencapai 

keuntungan.Selanjutnya memasukan ke 

rekapituasi biaya-biaya yang dikeluarkan 

pada pembuatan batu bata merah kayu karet 

dengan menggunakan metode variable 

costing yang dapat dilihat pada Tabel 9 

berikut: 
Tabel 9 Rekapitulasi Biaya 

N

o 
Jenis Biaya 

Harga 

Perhari 

(Rp) 

Harga 

Pertahun 

(RP) 

1 

Biaya 

Variabe

l 

Biaya 

Bahan 

Baku 

Rp.  442 Rp.132.600 

Biaya 

Tenaga 

Kerja 

Rp.3520 
Rp.1.056.00

0 

Biaya 

Overhea

d 

Variable 

Rp2.120 Rp.636.000 

Total Rp.6.096 
Rp.1.828.80

0 

2 
Biaya 

Tetap 

Biaya 

Deprisias

i 

Peralatan 

Rp.553,33 Rp.166.000 

Total Keseluruhan 
Rp.6649,3

3 

Rp.1.994.80

0 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

BEP(unit) =   

   =  

   = 3980,81 unit ≈ 3981 unit 

 

BEP (Rp) =  

 =   

=  

 = Rp. 926.140,28 ≈ Rp. 926.140 

Berdasarkan hasil perhitungan titik impas dalam 

produksi 32 unit produk batu bata merah kayu karet 

perlu setidaknya memproduksi  3981 unit produk 

batu bata merah kayu karet untuk mengalami kondisi 

dimana tidak rugi dan tidak untung atau pun balek 

modal, dengan total pendapatan kotor Rp.926.140. 

 

Analisa 

1. Analisis Proses Pembuatan Batu Bata Merah 

Kayu Karet 

Pembuatan proses pembuatan batu bata merah 

kayu karet masih menggunakan cara tradisional 

atau manual. Proses ini sama dengan proses 

pembuatan batu bata biasa. Adapun prosesnya 

ialah persiapan bahan dan alat, penimbangan 

bahan, bahan dimasukan dalam satu wadah, 

pengadukan sampai merata, pencetakan batu bata 

merah, penjemuran batu bata merah dan yang 

terakhir proses pembakaran. 

Yang membedakannya pada proses ini dengan 

proses yang biasa ialah menambahkan proses 

penimbangan bahan karena pada proses ini 

digunakan untuk menakar antara tanah liat dan 

serbuk kayu karet dibagi dalam beberapa bagian, 

lalu dilakukan penimbangan masing-masing 

bahan tersebut secara merata. Adapun data untuk 

didapat takaran ini dengan menimbang batu bata 

yang masih basah atau yang baru selesai dicetak 

yaitu seberat 1,10 Kg , dari berat tersebut dapat 

dibagi antara takaran tanah liat dan serbuk kayu 

karet sesuai takaran yang sudah di buat terlihat 

pada Ttabel 5 Yang menunjukan pembagian 

takaran antara tanah liat dan serbuk kayu karet. 

2. Analisa Uji Mekanik Batu Bata Merah 

Uji ini dilakukan untuk mengetauhi suatu nilai uji 

batu bata merah bersifat mekanis apakah sudah 

sesuai atau belum dengan standar yang sudah 

ada, pengujian mekanik yang dilakukan yaitu uji 

tekanan kuat batu bata merah dan uji serap air 

batu bata merah. Untuk uji kekuatan batu bata 

merah dilakukan dengan menggunakan mesin uji 

tekan mortar dengan kapasitas 25000 kg atau 25 

ton dan uji serap air dengan merendam batu bata 

tersebut selama 24 jam dan melihat perbandingan 

berat kering dan berat basahnya. 

3. Analisis Uji Tekanan Kuat Batu Bata Merah 

Kayu Karet 

Uji tekanan kuat digunakan untuk mengetahui 

kekuatan atau kemampuan suatu material atau 

benda untuk menahan tekanan atau beban. Nilai 

kuat tekan bata diperlukan untuk mengetahui 

kekuatan maksimum dari suatu benda untuk 

menahan tekanan atau beban hingga retak dan 



 

pecah, serta melihat standar yang sudah di 

tetapkan.  

Dari hasil uji kuat tekanan pada data Tabel 4 

rekapitulasi hasil uji kuat tekan batu bata merah 

dapat dilihat bahwa pengujian tekanan kuat batu 

bata merah tertinggi rata ratanya pada pada 

komposisi campuran 95%:5% dengan nilai 

61,982 kg/cm2, sedangkan pada batu bata 

konvensional tanpa campuran sebesar rata rata 

dengan nilai 47,486 kg/cm2 dan yang paling 

rendah pada campuran 80%:20% dengan nilai 

rata rata 5,248 kg/cm2. 

Berdasarkan data adapun nilai tertinggi yaitu 

pada campuran campuran 95%:5% dengan nilai 

61,982 kg/cm2 sudah termasuk standar mutu 

kualitas Tingkat III mempunyai kuat tekan antara 

60–80kg/cm dan cukup bagus dan layak untuk 

diproduksi dan diperjual belikan. Pada batu bata 

konvensional tanpa campuran sebesar rata rata 

dengan nilai 47,486 kg/cm2 belum termasuk 

dalam standar mutu yang ada, mungkin pada 

pihak industri tidak pernah melakukan pengujian 

dan hanya membuat batu bata merah dan 

menjualnya. Maka dari itu perlu sebuah inovasi 

dan pengembangan mutu dari batu bata tersebut 

supaya bisa bersaing dipasaran dan menaikan 

nilai dari suatu produk. Inovasi yang lain dibuat 

salah satunya batu bata merah dengan campuran 

plastik dan campuran bahan abu sekam padi. 

Dari penelitian (Susatyo,dkk 2014) yaitu batu 

bata dengan campuran plastik dengan melihat 

dari uji kuat tekanan pada campuran 20%-30% 

dengan kuat tekanan tertinggi mencapai 100 

kg/cm2, ini termasuk kedalam kelas standar 

tertinggi yaitu kelas I. Campuran plastik ini 

memiliki kuat tekanan lebih besar dari batu bata 

dengan campuran serbuk gergaji kayu karet yang 

tidak produktif  dikarenakan plastik mempunya 

sifat yang merekat dengan tanah liat yang 

membuat kuat batu bata tersebut menjadi bagus.  

4. Analisis Uji Serap Batu Bata Merah Kayu Karet 

Uji ini digunakan untuk menentukan kualitas 

batu bata yang bagus atau tidaknya dengan 

melihat daya serapnya. Bila serap airnya rendah 

maka kualitas batu bata tersebut bagus, bila batu 

bata tersebut mempunyai daya serap air yang 

tinggi maka batu bata tersebut tidak lah bagus. 

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai berat batu 

bata pada saat kering dan pada saat batu sesudah 

direndam didalam air selama 24 jam atau dalam 

kondisi basah. Nilai uji ini dilihat dari alat yaitu 

timbangan digital. Dari rekap Tabel 7 di bab IV 

didapat nilai daya serap paling sedikit terdapat 

pada takaran 5% pada campuran batu bata merah 

berbahan limbah kayu karet yang tidak produktif 

dengan nilai rata rata 21,75%.  Sedangkan pada 

batu bata konvensional bernilai daya serap 

sebesar 24,13%. Dari kedua data tersebut didapat 

daya serap air paling sedikit yaitu pada campuran 

batu bata merah berbahan limbah kayu karet 

tidak produktif dengan takaran 5%. Namun pada 

standar SNI daya serap batu bata yang bagus 

yaitu daya serap kurang 20%, faktor ini 

disebabkan oleh karena campuran atau pun 

material yang dipakai yaitu serbuk kayu karet 

yang memiliki sifat higroskopis yaitu dapat 

menyerap air dari lingkungannya. Dari faktor 

tersebut ada bahan yang bisa meyerap air dengan 

cepat dan ada yang tidak menyerap air, salah 

satunya dilihat dari penelitian batu bata dengan 

campuran plastik dan abu sekam padi. 

Pada penelitian lainnya banyak mengembangkan 

inovasi batu bata merah agar serap airnya 

berkurang antar lain peneletian inovasi batu bata 

merah dengan campuran plastik oleh 

(Susatyo,dkk 2014) dengan campuran ini daya 

serap yang dihasilkan setelah melewatin hasil uji 

serap air yang paling sedikit yaitu sebesar 19,8% 

ditakaran 10% campuran plastik yang termasuk 

dalam standar SNI yaitu kurang dari 20% 

penyerapan airnya. Campuran plastik tersebut 

sedikit lebih bagus dari campuran batu bata 

dengan campuran serbuk gergaji kayu karet tidak 

produktif dikarenakan campuran plastik 

mempunyai sifat hidrofobik yaitu sifat fisik dari 

suatu molekul yang menolak dari massa air. 

5. Analisis Nilai HPP (Harga Pokok Produksi) 

Harga pokok produksi (HPP) adalah kumpulan 

biaya produksi yang terdiri dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik ditambah persediaan produk 

dalam proses awal dan dikurang persediaan 

produk dalam proses akhir. Perhitungan harga 

pokok produksi batu bata merah kayu karet ini 

menggunakan metode variable costing. 

Pemilihan penggunaan metode ini dikarenakan 

pembuatan batu bata merah kayu karet ini hanya 

memproduksi dalam kapasitas kecil, sehingga 

tidak menggunakan mesin atau peralatan besar 

melainkan hanya menggunakan peralatan 

sederhana. Penetapan harga pokok produksi 

untuk batu bata merah kayu karet ini bertujuan 

sebagai pemanfaatan limbah yang ada disekitar 

kita agar dapat menjadi suatu nilai yang bisa 

diperjual belikan dan menghasilkan mutu yang 

lebih bagus lagi. 

Untuk menghitung harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode variable costing biaya 

yang dijadikan sebagai dasar penentuan biaya 

produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, dan biaya overhead variable. Pada biaya 

bahan baku untuk setiap harinya menghabiskan 

dana sebanyak Rp 456 dimana nantinya 

menghasilkan 32 buah batu bata merah. Biaya 

tenaga kerja diasumsikan sebesar Rp 3520 

perharinya, hal ini dikarenakan jumlah produksi 



 

tidak besar. Diasumsikan Biaya overhead 

variable adalah biaya air dan kayu baakar  untuk  

keperrluan pembuatan batu bata merah berbahan 

limbah kayu karet dengan biaya yang harus 

dibayar sebesar Rp 2120 /hari. Dan biaya 

overhead tetap adalah biaya yang tetap walaupun 

tidak sedang terjadi kegiatan produksi, dalam 

penelitian ini yang termasuk biaya Overhead 

Tetap adalah seluruh biaya depresiasi atau 

penyusutan dari peralatan yang digunakan 

dengan biaya yang harud dikeluarkan sebesar 

Rp.166.000 pertigatahun sekali. 

Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan 

biaya produksi sebesar Rp 6.096 maka 

didapatkan harga pokok produksi batu bata 

merah kayu karet ini sebesar Rp 190,5/unit atau 

modal awalnya, kemudian ditawarkan ke 

konsumen dengan keuntungan margin sebesar 

16% dikarenakan haraga batu bata merah kayu 

karet ini masih baru untuk bersaing dipasaran 

maka didapatkan harga jual sebesar Rp 232/ unit, 

sebagai batu bata merah kayu karet alternatif ini 

jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga 

batu bata merah kayu karet dipasaran dengan 

harga berkisar Rp 250/Unit. 

6. Analisis Nilai BEP (Break Even Point) 

Break Event Point (BEP) adalah suatu kondisi 

dimana pada periode tersebut perusahaan tidak 

mendapat keuntungan dan juga tidak menderita 

kerugian. Artinya pada saat itu penghasilan yang 

diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan. 

Dalam menghitung break event point diperlukan 

biaya tetap, pada penelitian ini biaya tetap yang 

digunakan adalah biaya tenaga kerja dan biaya 

depresiasi. Biaya depresiasi pada penelitian ini 

adalah seluruh perlatan yang digunakan dalam 

proses produksi batu bata merah kayu karet 

diantaranya timbangan, ember, gerobak sorong, 

cangkul dan alat pencetak batu bata merah 

diasumsikan ketahan alat-alat tersebut selama 3 

tahun masa kegunaannya.  

Berdasarkan hasil perhitungan titik impas dalam 

produksi 32 unit produk batu bata merah kayu 

karet perlu setidaknya memproduksi  3981 unit 

produk batu bata merah kayu karet untuk 

mengalami kondisi dimana tidak rugi dan tidak 

untung atau pun balek modal, dengan total 

pendapatan kotor Rp.926.140. Dari nilai titik 

impas tersebut maka kembalinya modal akan 

sangat cepat dengan kurun waktu  124 hari. Hal 

ini membuktikan bahwa apabila kita 

memproduksi batu bata merah kayu karet dengan 

komposisi tersebut maka sudah dikatakan 

kembalinya modal yang dicapai, sehingga 

pembuatan batu bata merah kayu karet dari 

limbah kayu karet yang tidak produktif ini cukup 

menguntungkan bagi masyarakat dan industri 

kecil batu bata merah, karena selain mengurangi 

penumpukan sampah juga dapat menambah 

pendapatan bagi masyarakat dan bagi industri 

kecil batu bata merah mendapatkan harga 

industri kecil batu bata merah yang murah dan 

terjangkau. 

Kesimpulan 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

terhadap pengolahan data yang diperoleh, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah dilakukan pembutan batu bata merah 

berbahan limbah kayu karet dengan 4 takaran 

yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20% serbuk kayu karet 

serata membandingkan dengan batu bata 

konvensional. Dari beberapa takaran tersebut 

didapat hasil uji kuat tekanan tersebut didapat 

takaran 5% sebesar 61,982 kg/cm2 merupakan 

nilai yang paling tinggi dan yang paling kuat dan 

tahan, serata termasuk kedalam standar mutu III 

dan layak untuk di produksi dan dipasarkan. Uji 

selanjutnya dilihat dari uji serap air yang 

dilakukan dengan membandingkan berat kering 

dan berat ketika basah atau pun dalam keadaan 

mengandung air adapun hasil uji nilai tersubut 

ialah batu bata merah takaran 5% nilai rata 

ratanya sebesar 21,75% tersebut merupakan yang 

paling rendah dalam penyerapan airnya dari itu 

pada takaran tersebut adalah nilai penyerapan 

yang rendah dari batu bata konvensional dan 

beberapa takaran. 

2. Harga Pokok Produksi (HPP) pada batu bata 

merah kayu karet yang didapatkan sebesar Rp 

190,5/pcs. Kemudian ditawarkan ke konsumen 

dengan keuntungan margin sebesar 16% 

didapatkan harga jual sebesar Rp 232/pcs, 

sebagai batu bata merah kayu karet alternatif ini 

jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga 

batu bata merah konvensional yang berada 

dipasaran, seperti batu bata merah konvensional 

riko berkisar Rp 250/pcs. Pembuatan batu bata 

merah kayu karet ini yang terbuat dari limbah 

kayu karet yang tidak produktif ini memiliki nilai 

positif yaitu tidak merusak lingkungan, memiliki 

investasi tinggi, komersial yang bagus dan 

memiliki kos produksi yang rendah dalam 

pembuatan batu bata merah kayu karet ini, serta 

mendapatkan nilai tambah dengan memanfatkan 

limbah tersbut. Break Event Point (BEP) pada 

batu bata merah kayu karet dalam satuan unit 

adalah sebesar 3981 unit, dan dalam rupiah 

sebesar Rp 926.140. Dari hasil perhitungan 

Break Event Point pembuatan batu bata merah 

kayu karet terlihat bahwa total biaya sama 

dengan total penghasilan, dapat diartikan bahwa 

batu bata merah kayu karet yang diproduksi 

harus sebanding dengan pendapatan yang 

diterima.  
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