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Batu bata adalah salah satu material bahan bangunan yang telah lama dikenal dan 

dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini dapat 

dilihat dari pertumbuhan pabrik batu bata yang dibangun masyarakat untuk 

memproduksi batu bata. Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk aplikasi 

teknik sipil seperti dinding pada bangunan perumahan, bangunan gedung, pagar, 

saluran dan pondasi. Pada bangunan konstruksi gedung bertingkat, batu bata 

berfungsi sebagai non-stuktural yang dimanfaatkan untuk dinding pembatas dan 

estetika tanpa memikul beban konstruksi. Pada penelitian ini proses pembuatan 

batu bata adalah menggunakan bahan alternatif berupa campuran tanah dengan 

bahan additive berupa abu ampas tebu dan abu sekam padi. 

 

Sampel tanah yang diuji pada penelitian ini berupa tanah berbutir halus yang 

berasal dari Yosomulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Variasi kadar 

campuran yang digunakan adalah 5%, 10%, 15% dan 20%, dengan perbandingan 

antara abu ampas tebu dan abu sekam padi adalah  1 : 1  dengan waktu 

pemeraman selama 14 hari serta dengan perlakuan batu bata adalah  tanpa 

pembakaran dan pasca pembakaran. Berdasarkan hasil pengujian fisik tanah asli, 

USCS mengklasifikasikan sampel tanah sebagai tanah berbutir halus dan 

termasuk ke dalam kelompok ML. 

 

Hasil penelitian menujukkan bahwa pembuatan batu bata menggunakan material 

tanah dengan bahan additive berupa abu ampas tebu dan abu sekam padi dapat 

memenuhi kreteria SNI dengan mutu sedang atau mutu kelas dua. Akan tetapi, 

secara umum penambahan bahan additive tersebut dapat meningkatkan sifat fisik 

dan mekanik tanah. Hal ini terbukti kuat tekan pasca pembakaran, batu bata 

dengan penambahan bahan additive dibandingkan dengan batu bata tanpa bahan 

additive serta dengan daya  serap air lebih kecil dari 20%. Untuk nilai kuat tekan 

batu bata dengan penambahan bahan additive pasca pembakaran paling baik 

diperlihatkan  pada penambahan kadar campuran 15%. Namun secara ekonomis, 

lebih baik menggunakan abu sekam padi pada kadar campuran 5%. 
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