
 
 

 

 
 

 
 

 
I.  PENDAHULUAN 

 

A.   Latar  Belakang  

Kabupaten Pringsewu adalah pusat produksi genteng khususnya di provinsi 

Lampung. Jumlah usaha kecil menengah (UKM) produksi genteng di 

kabupaten Pringsewu mengalami perkembangan yang pesat, hal ini 

memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian 

besar para produsen genteng menggunakan tanah liat dan pasir sebagai bahan 

baku utama dalam pembuatan genteng. Seiring waktu berjalan persediaan 

bahan baku yang berkualitas semakin berkurang sehingga mempengaruhi 

kualitas produksinya. Untuk mengurangi permasalahan para produsen 

genteng dalam penggunaan bahan baku tanah dibutuhkan bahan altrnatif 

yang mudah diperoleh dan dapat meningkatkan kualitas produksi.  

 

Abu sekam padi kaya akan silika (SiO2) yang dalam oksidanya dikenal 

dengan silica dioxide. Sebenarnya penggunaan silica dalam dunia konstruksi 

khususnya teknologi beton sudah mulai dipakai sebagai bahan tambah. 

Hebatnya silica yang dari abu sekam padi ini tidak kalah dengan silica fome 

yang harganya cukup tinggi. Namun sayangnya, pertumbuhan tanaman padi 

dewasa ini telah berganti dengan pertumbuhan beton dan bata.  
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 Sehingga prospek usaha untuk pengembangan silica dari abu sekam padi 

akan semakin suram (Wilkipedia.org : 2010). 

 
Fly ash (abu terbang) adalah sisa pembakaran batubara.  Fly ash merupakan 

salah satu limbah padat yang dihasilkan oleh industri yang menggunakan 

batubara sebagai bahan bakar untuk proses produksinya. Secara kimia abu 

terbang batubara (fly ash) merupakan mineral alumino sillika yang 

mengandung unsur Ca, K, dan Na, disamping juga mengandung  sejumlah 

unsur C dan N tersusun dari partikel terkecil yang mempunyai karakteristik 

berkapasitas pengikat dari sedang sampai tinggi serta mempunyai sifat-sifat 

pembentuk semen. 

 
Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pembuatan genteng tanah liat 

dengan campuran abu sekam padi sebagai bahan tambah dalam pembuatanya 

dengan komposisi campuran sebesar 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5%, kekuatan 

tekanya berturut-turut 8.393 KPa, 9.984 KPa, 11.118 KPa,dan 10.702 KPa. 

Sedangkan porositasnya (daya serap air) berturut-turut 21,91%, 21,69%, 

20,15%, dan 21,53% (Mei Indra, 2012). 

 
Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk meningkatkan kualitas produk 

genteng tanah liat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pemanfaatan abu sekam padi dan abu terbang batubara sebagai bahan baku 

tambah dalam proses pembuatan genteng tanah liat di Kabupaten Pringsewu. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan diketahui pengaruh kualitas 

genteng dengan menggunakan bahan tambah abu sekam padi dan abu 

terbang  batubara serta dapat meningkatkan nilai tambah pada abu sekam 
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padi dan abu terbang batubara sehingga, abu sekam padi yang hanya 

digunakan oleh masyarakat sebagai abu gosok untuk keperluan rumah tangga 

dan limbah batubara yang umumnya dibuang di ash lagoon atau ditumpuk 

begitu saja di area industri dapat digunakan dalam usaha kecil menengah 

(UKM) produksi genteng di kabupaten Pringsewu.  

 

B.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

Mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi dan abu terbang batubara 

(fly ash) terhadap kekuatan tekan dan porositas genteng tanah liat. 

 

 
C.   Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar pembahasan dari hasil yang didapatkan lebih 

terarah. Adapun batasan masalah yang diberikan pada penelitian ini, yaitu :  

1. Proses pembakaran genteng dianggap sama.  

2. Pengujian yang dilakukan adalah uji porositas (daya serap) dan kekuatan 

tekan. 

3. Variasi komposisi bahan tambah abu sekam padi adalah 5% dan abu 

terbang batubara (fly ash) yang digunakan adalah 2,5%, 5%, dan 7,5%. 
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D.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah,    

hipotesa, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang teori dan parameter-parameter yang    

berhubungan dengan penelitian 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Berisi beberapa tahapan persiapan sebelum pengujian, 

prosedur pengujian, dan diagram alir pengujian 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Yaitu berisikan pembahasan serta hasil berisikan data-

data yang didapat dari hasil penelitian dan 

pembahasannya.  

BAB V  : PENUTUP 

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran 

yang ingin disampaikan dari penelitian ini.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN   

 


