
ANALISIS BATU BATA 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat dipastikan bahwa di Situs Sitinggil 

terdapat struktur bangunan berciri masa prasejarah, yaitu punden berundak. Namun, 

berdasarkan pada hasil survey juga terdapat indikasi yang kuat bahwa di sekitar kawasan 

Situs Sitinggil pada masa lampau berdiri pula sebuah bangunan berciri masa Hindu-

Budha (Klasik) yang terbuat dari bahan batu bata. Berdasarkan pada pengamatan dan 

perbandingan bentuk batu bata yang ditemukan, dapat diinterpretasikan bahwa 

kemungkinan besar batu bata tersebut merupakan fragmen-fragmen bagian dari bangunan 

suci (candi).  

A. Keletakan 

Berdasarkan pada hasil survey dan ekskavasi dalam penelitian ini, belum 

ditemukan adanya struktur batu bata yang masih sesuai dengan konteks aslinya (in situ). 

Sehingga, sampai penelitian ini berakhir belum dapat diketahui keletakan, denah maupun 

tata ruang candi bata yang ada di sekitar kawasan Situs Sitinggil tersebut. Penelitian di 

masa yang akan datang, khusus terfokus pada candi bata tersebut diharapkan mampu 

membantu merekonstruksi berbagai permasalahan di atas yang belum sempat terjawab 

dalam penelitian tahap ini. 

B. Transformasi 

Berbagai proses transformasi yang sangat cepat di kawasan Situs Sitinggil dan 

sekitarnya ikut berperan cukup besar dalam degradasi kualitas dan kuantitas data 

arkeologi yang ditemukan. Transformasi yang disebabkan oleh faktor budaya (C-

Transform) merupakan faktor yang sangat dominan disamping transformasi yang 

disebabkan oleh factor alam (N-Transform). Kegiatan penambangan tanah untuk 

dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan batu bata dilakukan cukup intensif oleh 

masyarakat lokal. Hasil dari kegiatan tersebut adalah banyaknya lubang-lubang hasil 

penambangan di sekitar kawasan Situs Sitinggil. Pada saat yang bersamaan, batu bata 

yang ditemukan waktu kegiatan penambangan tanah berlangsung ikut teraduk sehingga 

mengaburkan konteks aslinya. Selain itu, menurut informasi masyarakat, konsentrasi batu 



bata yang ditemukan di berbagai tempat di sekitar kawasan Situs Sitinggil dikumpulkan 

dari dalam tanah oleh masyarakat ketika mereka mencangkul di sekitar tempat tersebut. 

Namun, pada sekitar tahun 70-an sebagian besar batu bata yang berkualitas cukup baik 

telah dihancurkan untuk dibuat semen merah, karena harganya sedang tinggi. Sisanya 

berupa fragmen yang tidak ikut dihancurhan, dikumpulkan dan dibiarkan tersebar di 

berbagai tempat tersebut. 

C. Aspek Teknologi 

Berdasarkan pada informasi dari staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

Kabupaten Purworejo, sebagian batu bata yang berelief telah diamankan ke Museum 

Tosan Aji, Purworejo. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan peninjauan ke museum 

tersebut guna pelacakannya lebih jauh serta membantu rekonstruksi sejarah candi bata 

tersebut. Namun, berdasarkan sisa-sisa batu bata yang masih ditemukan di sekitar 

kawasan Situs Sitinggil, dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis batu bata sebagai 

komponen dari bangunan candi, yaitu batu isian dan batu luar (kulit).  

Berbeda dengan batu luar, batu isian dicirikan dengan bentuknya yang polos. Hal 

ini disebabkan oleh fungsinya yang secara teknis sebagai batu pengisi antar batu bidang 

luar, sehingga tidak ditemukan motif hias pada sisi-sisinya. Biasanya pada bangunan 

candi dari bahan batu andesit dan batu putih tidak dilakukan penyambungan (perekatan) 

antar batu isian, karena secara teknis batu isian hanya berfungsi konstruksif sebagai 

pengisi struktur kaki dan pondasi, pengisi dinding ruang dan penyangga struktur atap. 

Kemungkinan besar metode ini juga diterapkan pada bangunan candi dari bahan batu bata 

di Situs Sitinggil, karena pada batu bata isian di situs tersebut tidak ditemukan adanya 

takikan pada sisi-sisinya. 

Batu luar biasanya dicirikan dengan bentuk motif hias tertentu pada salah satu 

sisinya. Kenampakan fisik ini berhubungan dengan fungsinya secara arsitektural yaitu 

sebagai batu luar bangunan candi yang dihias dengan nuansa kedewaan. Biasanya pada 

bangunan candi dari bahan batu andesit dan batu putih, ciri lain dari batu luar adalah 

ditemukannya takikan (kuncian). Hal ini disebabkan karena batu luar secara teknis juga 

berfungsi sebagai batu pengunci. Namun pada bangunan candi di Situs Sitinggil, 

sebagian besar batu luarnya tidak memiliki takikan, hanya beberapa batu luar saja yang 



dilengkapi dengan takikan. Hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan teknologi 

penyambungan antar batu pada pembangunan candi tersebut, yaitu dengan menggunakan 

metode campuran batu bertakik dan batu gosok.  

Secara teknis, metode takikan dilakukan dengan membuat (memahat) pasangan 

tonjolan-cekungan (takikan) pada batu luar candi secara berkesinambungan, sehingga 

keseluruhan batu luar tersebut berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Metode 

takikan dilakukan secara horizontal untuk mengikat batu yang berada pada lapis yang 

sama, maupun secara vertikal untuk mengikat batu antara satu lapisan dengan lapisan lain 

di atasnya dan di bawahnya. Biasanya takikan vertikal berbentuk lebih sederhana dari 

pada takikan horizontal, karena takikan vertikal cukup dengan memanfaatkan berat 

bangunan untuk mengencangkan takikan sederhana, sedangkan takikan horizontal 

mengandalkan bentuk takikan yang lebih rumit untuk menjaga agar letak batuan tidak 

bergeser. Takikan vertikal berfungsi untuk menjaga struktur candi dari gerakan ke 

samping (horizontal) yang dapat menyebabkan renggangnya struktur antar batuan 

sehingga menyebabkan runtuhnya bagian atap candi. Sedangkan, takikan horizontal 

berfungsi untuk menjaga struktur candi dari gerakan ke atas-bawah (vertikal) yang dapat 

menyebabkan melesaknya atau terangkatnya salah satu bagian candi sehingga 

menyebabkan instabilitas bangunan.  

Pada fragmen candi bata yang ditemukan di sekitar kawasan Situs Sitinggil, kedua 

jenis metode takikan horizontal dan vertikal ini juga ditemukan. Padahal kedua jenis 

metode takikan tersebut lazimnya digunakan pada bangunan candi yang terbuat dari 

bahan batu andesit maupun batu putih. Sehingga muncul dugaan bahwa arsitektur 

bangunan candi bata muncul pada masa lebih kemudian mengikuti metode pembangunan 

candi batu andesit maupun batu putih. Kemudian pada masa yang lebih muda, bangunan 

dari bahan batu bata biasanya metode penyambungan antar batuannya lebih dominan 

menggunakan metode gosok, seperti yang masih diterapkan pada bangunan Pura di Pulau 

Bali hingga saat ini.  

Metode gosok secara teknis dilakukan dengan cara sedikit membasahi kedua 

permukaan batu bata yang akan sambungkan. Tahap selanjutnya adalah saling 

menggosokan kedua permukaan batu bata hingga muncul lendir di antara keduanya. 



Kemudian kedua batu bata digosokan dengan kuat sekali lagi untuk terakhir kalinya dan 

posisinya dipaskan pada tempat perekatan yang diinginkan. Pada saat seluruh batu bata 

yang disambungkan telah kering, maka dengan sendirinya seluruh batu bata tersebut telah 

saling menempel (menggigit).karena adanya pori-pori di antara batu bata yang terbentuk 

oleh metode penggosokan. Kemungkinan besar metode gosok juga dilakukan pada batu 

isian dan batu luar candi bata di Situs Sitinggil, karena metode penyambungan ini dinilai 

lebih efisien dari pada pembuatan takikan antar batu. Namun jejak dari penggunaan 

metode gosok agak sulit diamati pada batu bata yang tersisa di situs ini, selain alur-alur 

bekas penggosakan yang telah aus menipis. Kesulitan pengamatan tersebut disebabkan 

karena tidak digunakannya spesi pada saat penggosokan diantara kedua batu bata yang 

disambungkan seperti yang dilakukan pada masa belakangan ini. 

D. Dimensi Formal (Bentuk) 

Berdasarkan pengamatan mengenai motif hias pada batu luar yang ditemukan di 

sekitar kawasan Situs Sitinggil, maka motif hias tersebut dapat diklasifikasikan dalam 

berbagai jenis, antara lain yaitu ; pelipit, sisi genta (ojief), belah rotan (half round), 

simbar (antefik), teratai (padma), dan motif hias sulur-suluran (flora). Selain itu juga 

terdapat temuan beberapa batu bata dengan penampang setengah lingkaran yang belum 

dapat diketahui fungsinya, serta batu bata dengan lubang ditengahnya yang diperkirakan 

berfungsi sebagai saluran air (jaladwara). Berdasarkan pada hasil klasifikasi batu luar 

tersebut, maka dapat diperkirakan bentuk profil candi bata di kawasan Situs Sitinggil. 

Namun karena sifat data arkeologis yang sangat fragmentaris dan konteksnya yang tidak 

in situ, maka bentuk keseluruhan candi bata tersebut secara tiga dimensi belum dapat 

direkonstruksi.  

E. Pertanggalan Relatif 

Selain berfungsi untuk merekonstruksi bentuk profil bangunan candi, motif hias 

yang tertera pada batu bata juga berfungsi untuk membantu interpretasi pertanggalan 

relatif. Hal ini dilakukan karena prasasti berangka tahun yang dapat digunakan sebagai 

pertanggalan absolut dan berhubungan langsung dengan masa ketika candi tersebut masih 

berada dalam konteks budaya (konteks sistem) tidak diemukan. Metode pertanggalan 

relatif dilakukan dengan cara melakukan perbandingan (analogi) antara berbagai elemen 



motif hias yang ditemukan pada bata fragmen candi di sekitar kawasan Situs Sitinggil 

dengan motif hias dari candi lainnya yang memiliki pertanggalan jelas (absolut), seperti 

misalnya Candi Prambanan (Prasasti Çiwagrha, Çaka/ Masehi) dan Candi Sewu.(Prasasti 

Manjusrigrha, Çaka/ Masehi). Berdasarkan perbandingan dengan kedua candi tersebut, 

dapat diketahui bahwa motif hias sulur-suluran (flora) pada bata fragmen candi yang 

ditemukan di Situs Sitinggil mirip dengan motif hias serupa pada bagian kaki candi induk 

di kompleks Candi Prambanan dan candi perwara di kompleks Candi Sewu. Selain itu, 

sisi genta (ojief) dan belah rotan (half round) yang ditemukan di Situs Sitinggil 

merupakan elemen motif hias dari periode akhir masa klasik awal, seperti yang 

ditemukan juga di kedua candi pembanding tersebut. Sehingga dapat diperkirakan bahwa 

candi bata di Situs Sitinggil berasal dari periode akhir masa klasik awal atau sekitar Abad 

IX Masehi.  

F. Motif Keagamaan 

Sampai penelitian tahap ini berakhir belum ditemukan adanya artefak ikonografis 

yang dapat menunjukan pada ciri agama tertentu, sehingga informasi mengenai motif 

keagamaan yang berkaitan dengan fungsi candi bata di sekitar kawasan Situs Sitinggil 

belum dapat direkonstruksi. Sayang sekali, arca batu di toponim Kalireco dan arca logam 

yang pernah ditemukan di sekitar Situs Sitinggil oleh masyarakat lokal, sudah tidak dapat 

dilacak kembali pada penelitian ini. Besar harapan pada penelitian di masa yang akan 

datang dapat mengungkap beberapa permasalahan penting yang belum mampu dijawab 

dalam penelitian ini. 

 


