
 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahaasan yang telah dilakukan terhadap 

batu bata dengan bahan dasar tanah yang bersumber dari  Seputih Mataram, 

Lampung Tengah, serta bahan additive abu sekam padi, maka diperoleh 

beberapa kesimpulan : 

1. Penggunaan campuran tanah dan Abu sekam padi sebagai bahan additive 

pembuatan batu bata dengan material tanah mampu memberikan nilai kuat 

tekan yang baik secara keseluruhan batu bata pada penelitian ini 

memenuhi standar SNI batu bata kelas 100.  

2. Hasil perbandingan antara batu bata murni dan batu bata campuran 

penambahan 5%,10%,15% dan 20% kadar campuran tanah dan abu sekam 

padi dengan prilaku pasca pembakaran menunjukan hasil yang bagus 

terlihat dari nilai kuat tekan yang bertambah masuk dalam kelas SNI batu 

bata. 

3. Sampel tanah yang digunakan dalam penilitian ini berasal dari daerah 

Seputih Mataram, Lampung Tengah. Berdasarkan sistem klasifikasi 
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Unified (USCS) tanah ini digolongkan tanah berbutir halus dan termasuk 

kedalam kelompok CL yaitu tanah lempung anorganik dengan plastisitas 

rendah. 

4. Nilai kuat tekan batu bata penambahan 5% - 10% kadar campuran tanah 

dan abu sekam padi dengan prilaku pasca pembakaran  menunjukan 

peningkatan nilai kuat tekan di bandingkan dengan batu bata tanah murni 

100% . 

5. Abu sekam padi dapat dijadikan bahan arternative penambahan campuran  

dalam pembuatan batu bata, berpengaruh pada sifat tanah yang digunakan 

pada penelitian ini, yang menbuat nilai kuat tekan batu bata meningkat di 

bandingkan batu bata murni dengan tanah yang berkualitas tidak bagus. 
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B. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai pembuatan batu bata menggunakan 

tanah dengan bahan additive abu sekam padi disarankan beberapa hal di 

bawah ini untuk dipertimbangkan : 

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya campuran abu sekam padi dengan 

tanah  perlu diteliti lebih lanjut untuk pembuatan batu bata dengan tanah 

dari daerah lain dengan menggunakan campuran yang berbeda sehingga 

akan diketahui nilai nyata terjadinya perubahan akibat pengaruh 

penambahan abu sekam padi. 

2. Diperlukan ketelitian yang tinngi pada proses pengujian sifat fisik tanah 

agar memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan yang diperlukan, 

serta ketelitian pada saat proses pencampuran dan pencetakan batu bata 

agar memperoleh hasil yang baik. 

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan kadar campuran yang lebih 

bervariasi untuk mengetahui nilai optimum kuat tekan yang dapat 

dihasilkan oleh batu bata dari tanah dengan campuran abu sekam padi 

dengan campuran bahan additive tidak lebih dari 20 % . 

4. Perlu disosialisasikan pemanfaatan limbah abu sekam padi sebagai produk 

yang bermanfaat namun aman bagi lingkungan bagi pelaku industri batu 

bata. 

5. Peneliti sabaiknya melakukan tahap penelitian yang benar seperti kadar air 

optimum, pemadatan dan lainya yang berkaitan dengan penelitian. 


