II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara
satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) dan
rongga-rongga diantara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air.
(Verhoef, 1994).

Menurut Craig (1991), tanah adalah akumulasi mineral yang tidak
mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, yang terbentuk karena
pelapukan dari batuan.

Tanah didefinisikan oleh Das (1995) sebagai material yang terdiri dari
agregat mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara
kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik telah melapuk (yang
berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruangruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut.

Sedangkan pengertian tanah menurut Bowles (1984), tanah adalah
campuran partikel-partikel yang terdiri dari salah satu atau seluruh jenis
berikut:
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a. Berangkal (boulders) adalah potongan batuan yang besar, biasanya
lebih besar dari 250 sampai 300 mm dan untuk ukuran 150 mm
sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (cobbles/pebbles).
b. Kerikil (gravel) adalah partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai
150 mm.
c. Pasir (sand) adalah partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai
5 mm, yang berkisar dari kasar dengan ukuran 3 mm sampai 5 mm
sampai bahan halus yang berukuran < 1 mm.
d. Lanau (silt) adalah partikel batuan yang berukuran dari 0,002 mm
sampai 0,0074 mm.
e. Lempung (clay) adalah partikel mineral yang berukuran lebih kecil
dari 0,002 mm yang merupakan sumber utama dari kohesi pada tanah
yang kohesif.
f. Koloid (colloids) adalah partikel mineral yang diam dan berukuran
lebih kecil dari 0,001 mm.

Tanah terjadi sebagai produk pecahan dari batuan yang mengalami
pelapukan mekanis atau kimiawi. Pelapukan mekanis terjadi apabila
batuan berubah menjadi fragmen yang lebih kecil tanpa terjadinya suatu
perubahan kimiawi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu
pengaruh iklim, eksfoliasi, erosi oleh angin dan hujan, abrasi, serta
kegiatan organik. Sedangkan pelapukan kimiawi meliputi perubahan
mineral batuan menjadi senyawa mineral yang baru dengan proses yang
terjadi antara lain seperti oksidasi, larutan (solution), pelarut (leaching).
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2. Klasifikasi Tanah

Klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah
yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok
dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Sistem klasifikasi ini
menjelaskan secara singkat sifat-sifat umum tanah yang sangat bervariasi
namun tidak ada yang benar-benar memberikan penjelasan yang tegas
mengenai kemungkinan pemakainya (Das, 1995).

Sistem klasifikasi tanah dimaksudkan untuk memberikan informasi
tentang karakteristik dan sifat-sifat fisik tanah serta mengelompokkannya
sesuai dengan perilaku umum dari tanah tersebut. Tanah-tanah yang
dikelompokkan dalam urutan berdasarkan suatu kondisi fisik tertentu.
Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk menentukan kesesuaian terhadap
pemakaian tertentu, serta untuk menginformasikan tentang keadaan tanah
dari suatu daerah kepada daerah lainnya dalam bentuk berupa data dasar.
Klasifikasi tanah juga berguna untuk studi yang lebih terperinci mengenai
keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian untuk menentukan
sifat teknis tanah seperti karakteristik pemadatan, kekuatan tanah, berat
isi, dan sebagainya (Bowles, 1989).

Menurut Verhoef (1994), tanah dapat dibagi dalam tiga kelompok:
1. Tanah berbutir kasar (pasir, kerikil)
2. Tanah berbutir halus (lanau, lempung)
3. Tanah campuran
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Perbedaan antara pasir/kerikil dan lanau/lempung dapat diketahui dari
sifat-sifat material tersebut. Lanau/lempung seringkali terbukti kohesif
(saling mengikat) sedangkan material yang berbutir (pasir, kerikil) adalah
tidak kohesif (tidak saling mengikat). Struktur dari tanah yang tidak
berkohesi ditentukan oleh cara penumpukan butir (kerangka butiran).
Sruktur dari tanah yang berkohesi ditentukan oleh konfigurasi bagianbagian kecil dan ikatan diantara bagian-bagian kecil ini.

Tanah dapat diklasifikasikan secara umum sebagai tanah tidak kohesif
dan tanah kohesif, atau tanah berbutir kasar dan berbutir halus (Bowles,
1984). Namun klasifikasi ini terlalu umum sehingga memungkinkan
terjadinya identifikasi yang sama untuk tanah-tanah yang hampir sama
sifatnya.

Ada beberapa macam sistem klasifikasi tanah, antara lain:

1. Klasifikasi Tanah BerdasarkanUnified System
Sistem klasifikasi tanah ini yang paling banyak dipakai untuk
pekerjaan teknik fondasi seperti bendungan, bangunan dan konstruksi
yang sejenis. Sistem ini biasa digunakan untuk desain lapangan udara
dan untuk spesifikasi pekerjaan tanah untuk jalan. Klasifikasi
berdasarkan Unified sytem (Das, 1988), tanah dikelompokkan
menjadi:
a. Tanah berbutir kasar (Coarse-grained-soil) yaitu tanah kerikil dan
pasir dimana kurang dari 50% berat total contoh tanahnya lolos
dari saringan No.200. Simbol dari kelompok ini dimulai dengan
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huruf awal G atau S. G adalah untuk kerikil (gravel) dan S untuk
pasir (sand) atau tanah berpasir. Selain itu juga dinyatakan gradasi
tanah dengan simbol W untuk tanah bergradasi baik dan P untuk
tanah bergradasi buruk.
b. Tanah berbutir halus (fine-grained-soil) yaitu tanah dimana lebih
dari 50% berat total contoh tanahnya lolos dari saringan No.200.
Simbol dari kelompok ini dimulai dengan huruf awal M untuk
lanau (silt) anorganik, C untuk lempung (clay) anorganik, dan O
untuk lanau organik dan lempung organik. Simbol PT digunakan
untuk tanah gambut (peat), muck, dan tanah-tanah lain dengan
kadar organik yang tinggi. Plastisitas dinyatakan dengan L untuk
plastisitas rendah dan H untuk plastisitas tinggi.

Tabel 1. Sistem klasifikasi tanah Unified system (Bowles, 1991)
Jenis Tanah
Kerikil

Pasir

Prefiks
G

S

Subkelompok

Sufiks

Gradasibaik

W

Gradasiburuk

P

Berlanau

M

Berlempung

C

Lanau

M

Lempung

C

wl< 50 persen

L

Organik

O

Wl> 50 persen

H

Gambut

Pt
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Tanah-tanah
dengan
kandungan organik sangat
tinggi
Sumber :HaryChristady, 1996.

GM

Kerikilberlanau, campurankerikilpasir-lanau

GC

Kerikilberlempung,
campurankerikil-pasir-lempung

SW

Pasirbergradasi-baik ,
pasirberkerikil, sedikitatau sama
sekalitidakmengandungbutiranhal
us

SP

Pasirbergradasi-buruk,
pasirberkerikil, sedikitatau sama
sekalitidakmengandungbutiranhal
us

SM

Pasirberlanau, campuranpasirlanau

SC

Pasirberlempung, campuranpasirlempung

ML

CL

OL

Lanauanorganik, pasirhalussekali,
serbukbatuan,
pasirhalusberlanauatauberlempun
g
Lempunganorganikdenganplastisi
tasrendahsampaidengansedangle
mpungberkerikil,
lempungberpasir,
lempungberlanau, lempung
“kurus” (lean clays)
Lanau-organik dan lempung
berlanau organik dengan
plastisitas rendah

MH

Lanauanorganikataupasirhalusdia
tomae, ataulanaudiatomae, lanau
yang elastis

CH

Lempung anorganik dengan
plastisitas tinggi, lempung
“gemuk” (fat clays)

OH

Lempung organik dengan
plastisitas sedang sampai dengan
tinggi

PT

Peat (gambut), muck, dan tanahtanah lain dengan kandungan
organik tinggi

Cc =

(D30)2 Antara 1 dan 3
D10 x D60

Tidak memenuhi kedua kriteria untuk
GW
Batas-batas
Atterberg di
bawahgaris A atau
PI < 4
Batas-batas
Atterberg di
bawahgaris A atau
PI > 7
Cu = D60> 6
D10
Cc =

Bila batas
Atterbergberadadi
daeraharsirdaridia
gramplastisitas,
makadipakaidobe
l simbol

(D30)2 Antara 1 dan 3
D10 x D60

Tidakmemenuhikeduakriteriauntuk SW

Batas-batas
Atterberg di
Bila batas
bawahgaris A atau
Atterbergberadadi
PI < 4
daeraharsirdaridia
gramplastisitas,
Batas-batas
makadipakaidobe
Atterberg di
l simbol
bawahgaris A atau
PI > 7
DiagramPlastisitas:
Untukmengklasifikasikadarbutiranhalus yang
terkandungdalamtanahberbutirhalus dan kasar.
Batas Atterberg yang termasukdalamdaerah yang di
arsirberartibatasanklasifikasinyamenggunakandua
simbol.
60
50

CH

40

CL

30

Garis A

(%)

GP

Kriteria Klasifikasi
Cu = D60> 4
D10

Plastis

GW

Nama Umum
Kerikilbergradasi-baik dan
campurankerikil-pasir, sedikitatau
sama
sekalitidakmengandungbutiranhal
us
Kerikilbergradasi-buruk dan
campurankerikil-pasir, sedikitatau
sama
sekalitidakmengandungbutiranhal
us

Batas

Pasir
denganbutiran
halus

Pasirbersih
(hanyapasir)

Kerikildengan
Butiranhalus

Kerikilbersih
(hanyakerikil)

Simbol

Lanau dan lempung batas cair ≥ 50% Lanau dan lempung batas cair ≤ 50%

Kerikil 50%≥ fraksi kasar
tertahan saringan No. 4
Pasir≥ 50% fraksikasar
lolos saringan No. 4

Tanah berbutir halus
50% atau lebih lolos ayakan No. 200

Tanah berbutir kasar≥ 50% butiran
tertahan saringan No. 200

Divisi Utama

Klasifikasiberdasarkanprosentasebutiranhalus ;Kurangdari 5% lolos saringan no.200: GM, GP,
SW, SP. Lebihdari 12% lolos saringanno.200 : GM, GC, SM, SC. 5% - 12% lolos saringan
No.200 : Batasanklasifikasi yang mempunyai simbol dobel

Tabel 2. Klasifikasi tanah berdasarkan sistem Unified

CL-ML

20
4

ML
0 10

20

30

MLatau OH
40 50

60 70 80

Batas Cair
Garis A : PI = (%)
0.73 (LL-20)

Manual untuk identifikasi secara visual dapat
dilihat di ASTM Designation D-2488
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2. Sistem Klasifikasi Tanah AASHTO
Sistem klasifikasi AASHTO awalnya membagi tanah kedalam 8
kelompok, A-1 sampai A-8 termasuk subkelompok. Sistem yang
direvisi (Proc. 25 th Annual Meeting of Highway Research Board,
1945) mempertahankan delapan kelompok dasar tanah tadi tapi
menambahkan dua subkelompok dalam A-1, empat kelompok dalam
A-2, dan dua subkelompok dalam A-7. Kelompok A-8 tidak
diperlihatkan tetapi merupakan gambut atau rawang yang ditentukan
berdasarkan klasifikasi visual. Tanah-tanah dalam tiap kelompoknya
dievaluasi terhadap indeks kelompoknya yang dihitung dengan
rumus-rumus empiris. Pengujian yang dilakukan hanya analisis
saringan dan batas-batas Atterberg (Bowles, 1984).

Tabel 3. Sistem Klasifikasi Tanah Berdasarkan AASHTO
Klasifikasi umum
Klasifikasi
kelompok
Analisis ayakan (%
lolos)
No.10
No.40
No.200
Sifat fraksi yang
lolos ayakan No.40
Batas Cair (LL)
Indeks Plastisitas
(PI)
Tipe material yang
paling dominan

Tanah berbutir
(35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos ayakan No.200
A-1
A-2
A-3
A-1-a
A-1-b
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-2-7

Maks
50
Maks
30
Maks
15

Maks
50
Maks
25

Min 51
Maks
10

Maks 6

NP

Batu pecah,
kerikil dan pasir

Pasir
halus

Maks
35

Maks
40
Maks
10

Maks
35

Maks
35

Maks
35

Min 41
Maks
10

Maks
40
Min 11

Min 41
Min 41

Kerikil dan pasir yang berlanau atau
berlempung
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Penilaian sebagai
bahan tanah dasar

Baik sekali sampai baik

Klasifikasi umum

Tanah berbutir
(Lebih dari 35% dari seluruh contoh tanah lolos ayakan No.200

Klasifikasi
kelompok
NNNNNNAnalisis ayakan (%
lolos)
No.10
No.40
No.200
Sifat fraksi yang
lolos ayakan No.40
Batas Cair (LL)
Indeks Plastisitas
(PI)

A-4

A-5

A-6

A-7

Min 36

Min 36

Min 36

Min 36

Maks 40
Maks 10

Maks 41
Maks 10

Maks 40
Maks 11

Min 41
Min 11

Tipe material yang
paling dominan

Tanah berlanau

Penilaian sebagai
bahan tanah dasar

Biasa sampai jelek

Tanah Berlempung

Sumber : Das (1995).

Tabel 3. merupakan sistem klasifikasi tanah berdasarkan AASHTO.
Tanah A-1 sampai A-3 adalah tanah berbutir (granular) dengan tidak
lebih dari 35 persen bahan lolos saringan No.200. Bahan khas dalam
kelompok A-1 adalah campuran bergradasi baik dari kerikil, pasir
kasar, pasir halus, dan suatu bahan pengikat (binder) yang mempunyai
plastisitas sangat kecil atau tidak sama sekali (Ip ≤ 6). Kelompok A-3
terdiri dari campuran pasir halus, bergradasi buruk, dengan sebagian
kecil pasir kasar dan kerikil, fraksi lanau yang merupakan bahan tidak
plastis lolos saringan No.200. Kelompok A-2 juga merupakan bahan
berbutir tetapi dengan jumlah bahan yang lolos saringan No.200 yang
cukup banyak (tidak lebih dari 35 persen). Bahan ini terletak di
anatara bahan dalam kelompok A-1 dan A-3 dan bahan lanau –
lempung dari kelompok A-4 sampai A-7. Kelompok A-4 sampai A-7
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adalah tanah berbutir halus dengan lebih dari 35 persen bahan lolos
saringan No.200.

3. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Tekstur dan Ukuran Butiran
Sistem klasifikasi ini didasarkan pada keadaan permukaan tanah yang
bersangkutan, sehingga dipengaruhi oleh ukuran butiran tanah dalam
tanah. Klasifikasi ini sangat sederhana didasarkan pada distribusi
ukuran tanah saja. Pada klasifikasi ini tanah dibagi menjadi kerikil
(gravel), pasir (sand), lanau (silt), dan lempung (clay) (Das, 1993).

Sistem klasifikasi tanah berdasarkan tekstur dikembangkan oleh
Departemen Pertanian Amerika dan klasifikasi internasional yang
dikembangkan oleh Atterberg. Tekstur tanah dipengaruhi oleh ukuran
tiap-tiap butir yang ada dalam tanah. Pada umumnya tanah asli
merupakan campuran dari butir-butir yang mempunyai ukuran yang
berbeda-beda. Sistem ini relatif sederhana karena hanya didasarkan
pada sistem distribusi ukuran butiran tanah yang membagi tanah
dalam beberapa kelompok, yaitu:
Pasir

: Butiran dengan diameter 2,0 – 0,05 mm.

Lanau

: Butiran dengan diameter 0,005 – 0,002 mm.

Lempung

: Butiran dengan diameter lebih kecil dari 0,02 mm.
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Gambar 1. Klasifikasi Tanah Berdasarkan Tekstur oleh Departemen
Pertanian Amerika Serikat (sumber: Das, 1993)

B. Tanah Lempung

1. Definisi Tanah Lempung

Tanah lempung merupakan tanah dengan ukuran mikrokonis sampai
dengan sub mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi
penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering,
bersifat plastis pada kadar air sedang, sedangkan pada keadaan air yang
lebih tinggi tanah lempung akan bersifat lengket (kohesif) dan sangat
lunak. (Terzaghi, 1987).
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Sedangkan menurut DAS (1988), tanah lempung merupakan tanah yang
terdiri dari partikel-partikel tertentu yang menghasilkan sifat plastis
apabila dalam kondisi basah.

Tanahlempungmerupakanpartikelmineral
yangberukuranlebihkecildari0,002mm.Partikelpartikelinimerupakansumberutamadarikohesidi

dalam

tanahyang

kohesif(Bowles,1991).

2. Sifat Tanah Lempung

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung adalah sebagai berikut
(Hardiyatmo, 1999) :
a. Ukuranbutirhalus, yaitukurangdari0,002mm.
b. Permeabilitasrendah.
c. Kenaikanairkapilertinggi.
d. Bersifatsangatkohesif.
e. Kadarkembangsusutyangtinggi.
f. Proseskonsolidasi lambat.

Tanahbutiranhaluskhususnyatanah
lempungakanbanyakdipengaruhiolehair.Sifat
pengembangantanahlempungyangdipadatkanakan
lebihbesarpadalempungyangdipadatkanpada
keringoptimumdaripadayangdipadatkanpada
basahoptimum.Lempungyangdipadatkanpada
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keringoptimumrelatifkekuranganair,olehkarenaitu
lempunginimempunyaikecenderunganyanglebih
besaruntukmeresapairsebagaihasilnyaadalahsifat
mudahmengembang(Hardiyatmo,1999).

3. Jenis Mineral Lempung

Berdasarkan ukurannya butirannya, tanah lempung merupakan golongan
partikel yang berukuran antara 0,002 mm sampai 0,005 yang terdiri dari
mineral-mineral lempung yang berukuran kurang dari 2 μm. Jenis mineral
lempung yang biasanya terdapat pada tanah lempung adalah:
a. Kaolinite
Kaolinite merupakan anggota kelompok kaolinite serpentin, yaitu
hidrus alumino silikat dengan rumus kimia Al2 Si2O5(OH)4.
Kekokohan sifat struktur dari partikel kaolinite menyebabkan sifatsifat plastisitas dan daya pengembangan atau menyusut kaolinite
menjadi rendah.
b. Illite
Illitedengan

rumus

kimia

KyAl2(Fe2Mg2Mg3)

(Si4yAly)O10(OH)2adalah mineral bermika yang sering dikenal sebagai
mika tanha dan merupakan mika yang berukuran lempung. Istilah
illite dipakai untuk tanah berbutir halus, sedangkan tanah berbutir
kasar disebut mika hidrus.
c. Montmorilonite
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Mineral ini memiliki potensi plastisitas dan mengembang atau
menyusut yang tinggi sehingga bersifat plastis pada keadaan basah
dan keras pada keadaan kering. Rumus kimia montmorilonite adalah
Al2Mg(Si4O10)(OH)2 xH2O.

4. Sifat Tanah Lempung Pada Pembakaran

Tanah lempung yang dibakar akan mengalami perubahan seperti berikut
(Nuraisyah, 2010) :
a. Pada temperatur + 150oC, terjadi penguapan air pembentuk yang
ditambahkan dalam tanah lempung pada pembentukan setelah menjadi
batu bata mentah.
b. Pada temperatur antara 400oC – 600oC, air yang terikat secara kimia
dan zat-zat lain yang terdapat dalam tanah lempung akan menguap.
c. Pada temperatur diatas 800oC, terjadi perubahan-perubahan kristal
dari tanah lempung dan mulai terbentuk bahan gelas yang akan
mengisi pori-pori sehingga batu bata menjadi padat dan keras.
d. Senyawa-senyawa besi akan berubah menjadi senyawa yang lebih
stabil dan umumnya mempengaruhi warna batu bata.
e. Tanah lempung yang mengalami susut kembali disebut susut bakar.
Susut bakar diharapkan tidak menimbulkan cacat seperti perubahan
bentuk (melengkung), pecah-pecah dan retak. Tanah lempung yang
sudah dibakar tidak dapat kembali lagi menjadi tanah lempung oleh
pengaruh udara maupun air.
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C. Abu Ampas Tebu

Abu ampas tebu merupakan limbah hasil perubahan kimiawi dari pembakaran
ampas tebu murni yang terdiri dari garam-garam anorganik. Ampas tebu
merupakan suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu setelah
diekstrak atau dikeluarkan niranya pada industri pemurnian gula sehingga
diperoleh hasil limbah berserat yang sering disebut ampas tebu (baggase).

Pada proses penggilingan tebu,terdapat lima kali prosespenggilingan dari
batang tebu sampai dihasilkan ampas tebu.Pada penggilingan pertama dan
kedua dihasilkan nira mentah yang berwarna kuning kecoklatan. Kemudian
pada proses penggilingan ketiga,keempat dan kelima dihasilkan nira dengan
volume

yang

tidak

sama.Setelah

proses

penggilingan

awal,

yaitu

penggilingan pertama dan kedua dihasilkan ampas tebu basah.Untuk
mendapatkan nira yang optimal,pada penggilingan ampas hasil gilingan
kedua harus ditambahkan susu kapur 3Be yang berfungsi sebagai senyawa
yang mampu menyerap nira dari serat ampas tebu sehingga pada
penggilingan ketiga nira masih dapat diserap meskipun volumenya lebih
sedikit dari hasil gilingan kedua. Pada penggilingan seterusnya hingga
penggilingan kelima ditambahkan susu kapur 3Be dengan volume yang
berbeda-beda tergantung sedikit banyaknya nira yang masih dapat dihasilkan.

20

Penggilingan I

Penggilingan II

Penggilingan III

Penggilingan V

Penggilingan IV

Ampas
Ampas
Ampas
Ampas
Ampas
Gilingan I Gilingan II Gilingan III Gilingan IV Gilingan V

Tebu

Susu Kapur

Susu Kapur Susu Kapur
3Be
3Be

3Be

Gambar 2. Proses Penggilingan Tebu

Tiap berproduksi, pabrik gula selalu menghasilkan limbah yang terdiri dari
limbah padat,cair dan gas.Limbah padat, yaitu ampas tebu (bagasse), abu
boiler dan blotong (filter cake). Ampas tebu merupakan limbah padat yang
berasal dari perasan batang tebu ini banyak mengandung serat dan gabus.
Kelebihan ampas tebu dapat membawa masalah sebab ampas bersifat meruah
sehingga menyimpannya perlu area yang luas. Ampas mudah terbakar sebab
didalamnya banyak mengandung air, gula, serat, dan mikroba sehingga bila
tertumpuk akan termentasi dan melepaskan panas. Untuk mengatasi kelebihan
ampas tebu adalah dengan membakarnya untuk mengurangi jumlah ampas
tebu. Pembakaran ampas tebu inilah yang menghasilkan abu ampas tebu.
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Tabel 4. Komposisi Abu Pembakaran Ampas Tebu
Senyawa Kimia

Presentase (%)

SiO2

71

Al2O3

1,9

Fe2O3

7,8

CaO

3,4

MgO

0,3

KzO

8,2

P2O5

3,0

MnO

0,2

(Sumber : Dubey dan Varma Sugar By-Products & Subsidiary Industries
dalam Kian dan Susesno, 2002)

D. Batu Bata

1. Definisi Batu Bata

Batu bata merah adalah salah satu unsur bangunan dalam pembuatan
konstruksi bangunan yang terbuat dari tanah liat ditambah air dengan atau
tanpa bahan campuran lain melalui beberapa tahap pengerjaan,seperti
menggali,

mengolah,

mencetak,

mengeringkan,

membakar

pada

temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras
seperti batu setelah didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila
direndam dalam air. (Ramli, 2007)
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Definisi batu bata menurut SNI 15-2094-2000, SII-0021-78 merupakan
suatu unsur bangunan yang diperuntukkan pembuatan konstruksi
bangunan dan yang dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahanbahan lain, dibakar cukup tinggi, hingga tidak dapat hancur lagi bila
direndam dalam air.

Batu bata merah adalah batu buatan yang terbuat dari suatu bahan yang
dibuat oleh manusia supaya mempunyai sifat-sifat seperti batu. Hal
tersebut hanya dapat dicapai dengan memanasi (membakar) atau dengan
pengerjaan-pengerjaan kimia. (Djoko Soejoto dalam Nuraisyah Siregar,
2010).

2. Standar Batu Bata

Standardisasi merupakan syarat mutlak dan menjadi suatu acuan penting
dari sebuah industri di suatu negara. Salah satu contoh pentingnya
standardisasi dari sebuah industri adalah standardisasi dalam pembuatan
batu bata.

Standardisasi menurut Organisasi Internasional (ISO) merupakan proses
penyusunan dan pemakaian aturan-aturan untuk melaksanakan suatu
kegiatan secara teratur demi keuntungan dan kerjasama semua pihak yang
berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi keseluruhan
secara optimum dengan memperhatikan kondisi-kondisi fungsional dan
persyaratan keamanan. (Suwardono, 2002)
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Adapun syarat-syarat batu bata dalam SNI 15-2094-2000 dan SII-0021-78
meliputi beberapa aspek seperti :
a. Sifat Tampak
Batu bata merah harus berbentuk prisma segi empat panjang,
mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan siku, bidang sisinya harus
datar, tidak menunjukkan retak-retak.
b. Ukuran dan Toleransi
Standar Bata Merah di Indonesia oleh BSN (Badan Standardisasi
Nasional) nomor 15-2094-2000 menetapkan suatu ukuran standar
untuk bata merah sebagai berikut :

Tabel 5. Ukuran dan Toleransi Bata Merah Pasangan Dinding
Modul

Tebal (mm)

Lebar (mm)

Panjang (mm)

M-5a

65+ 2

90+ 3

190+ 4

M-5b

65+ 2

100+ 3

190+ 4

M-6a

52 + 3

110+ 4

230+ 4

M-6b

55 + 3

110 + 6

230 + 5

M-6c

70 + 3

110 + 6

230 + 5

M-6d

80 + 3

110 + 6

230 + 5

Sumber: SNI 15-2094-2000

c. Kuat Tekan
Besarnya kuat tekan rata-rata dan koefisien variasi yang diijinkan
untuk bata merah untuk pasangan dinding sesuai tabel 5.

.
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Tabel 6. Klasifikasi Kekuatan Bata
Kelas

Kekuatan Tekan Rata-Rata Batu Bata

Koefisien

Kg/cm2

N/mm2

Variasi Izin

50

50

5,0

22%

100

100

10

15%

150

150

15

15%

Sumber : (SNI 15-2094-2000)

d. Garam Yang Membahayakan
Garam yang mudah larut dan membahayakan : Magnesium Sulfat
(MgSO4), Natrium Sulfat (Na2SO4), Kalium Sulfat (K2SO4), dan
kadar garam maksimum 1,0%, tidak boleh menyebabkan lebih dari
50% permukaan batu bata tertutup dengan tebal akibat pengkristalan
garam.
e. Kerapatan Semu
Kerapatan semu minimum bata merah pasangan dinding 1,2
gram/cm3.
f. Penyerapan Air
Penyerapan air maksimumbata merah pasangan dinding adalah 20%.

3. Tahapan atau Proses Pembakaran Batu Bata

Pembakaran batu bata dapat dilakukan dengan menyusun batu bata secara
bertingkat dan bagian bawah tumpukan itu diberi semacam lubang seperti
terowongan untuk kayu bakar. Pada bagian samping tumpukan ditutup
dengan batu bata yang masih setengah matang dari proses pembakaran
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sebelumnya atau batu bata yang sudah jadi. Sedangkan pada bagian
atasnya ditutup dengan batang padi dan lumpur tanah liat.

Saat kayu bakar telah menjadi bara menyala, maka bagian dapur atau
lubang tempat pembakaran tersebut di tutup dengan lumpur tanah liat.
Tujuannya agar panas dan api selalu menyala dalam tumpukan bata.
Proses pembakaran ini memakan waktu 1 hari tergantung jumlah batu
bata yang dibakar.

Pada proses pembakaran ini batu bata ditata sedemikian rupa di atas
tungku pembakaran, dan digunakan sekam padi untuk membantu proses
pembakaran. Saat musim penghujan, proses pembakaran batu bata
memerlukan waktu lebih lama dibanding pada pembakaran saat musim
kemarau.

