
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Batu bata merupakan salah satu bahan yang sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat umum untuk bahan kontruksi bangunan. Ini dapat diketahui dari 

banyaknya masyarakat yang membuat home industry batu bata untuk 

memproduksi batu bata. Batu bata biasa dipakai untuk kontruksi sipil dalam 

membangun perumahan, bangunan gedung, dinding penahan, pagar, dan aplikasi 

bangunan teknik sipil yang lain. Batu bata pada umumnya memiliki fungsi non 

struktur. fungsi non struktur, batu bata biasanya digunakan pada pembangunan 

gedung yaitu sebagai dinding penyekat ruangan dan dapat sebagai nilai 

keindahan dan estetika. 

 

Oleh karena meningkatnya pembangunan perumahan dan gedung di Indonesia 

saat ini mengakibatkan kebutuhan akan bahan bangunan semakin meningkat, 

salah satu bahan bangunan yang sangat diperlukan yaitu batu bata sebagai bahan 

pembuatan dinding rumah. 
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Pemanfatan batu bata dalam kontruksi sipil perlu peningkatan produksi dan 

kualitas bahan material batu bata sendiri (bahan dasar lempung atau tanah liat) 

dengan di tambah bahan lain. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

mencampur bahan utama dengan abu sekam padi yang merupakan limbah yang 

berasal dari sisa pembakaran sekam padi. 

 

Batu bata adalah batu buatan yang terbuat dari bahan dasar tanah liat dengan atau 

tanpa bahan campuran lain, yang dicetak lalu dikeringkan beberapa hari, setelah 

itu dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sehingga mengeras. Dalam pembuat 

batu bata bisa dilakukan dengan atau tanpa bahan tambahan tergantung terhadap 

tanah liat yang di pakai. 

 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang objektif terhadap masalah ini, 

yaitu pembuatan batu bata dari tanah liat di campur dengan bahan tambahan 

yaitu abu sekam padi, dimana telah diketahui bahwa abu sekam padi banyak 

mengandung zat silika yang dihasilkan dari proses pembakaran sekam padi 

dengan penambahan bahan tambahan diharapkan dapat meningkatkan kekuatan 

batu bata dan penghematan bahan utama yaitu tanah liat, karena semakin lama 

ketersediyaan bahan utama pembuatan batu bata semakin berkurang dan terbatas 

ketersediyaanya. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penambahan abu 

sekam padi dalam pembuatan batu bata dapat mempegaruhi dan meningkatkan 

kuat tekan dan sifat fisik tanah pada batu bata. 

C. Batasan Masalah 

 

 

Adapun batasan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Tanah liat bahan baku berasal dari desa Sumber Agung di kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah. 

2. Bahan campuran yang digunakan adalah abu sekam padi berasal dari sisa 

pembakaran sekam padi yang berasar dari desa Rukti Harjo Kampung Baru 

Kec.Seputih Raman. 

3. Pengujian dilakukan di laboratorium untuk tanah liat. 

4. Jinis batu bata yang diteliti adalah batu bata tradisonal jenis batu bata.  

5. Pencampuran abu sekam padi menggunakan kadar tertentu dari berat total 

sampel yang kemudian diuji untuk memperoleh kadar abu ampas padi 

optimum untuk campuran batu bata.  

6. Menjelaskan dan menerangkan cara pembuatan batu bata yang di tambahkan 

bahan tambahan abu sekam padi. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Pemanfaatan limbah abu sekam padi yang digunakan untuk pembuatan batu 

bata. 

2. Membandingkan kekuatan batu bata biasa dengan batu bata campuran abu 

sekam padi.  

3. Mengetahui sifat-sifat fisik tanah liat di desa Sumber Agung kecamatan 

Seputih Mataram, Lampung Tengah. 

4. Mengetahui nilai kuat tekan batu bata yang menggunakan campuran abu 

sekam padi. 

5. Mencari salah satu bahan alternatif campuran pembuatan batu bata yaitu abu 

sekam padi . 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapar memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan para produsen industry batu bata dapat 

mengurangi bahan utama pembuaatan batu bata dan dapat memanfaatkan 

limbah abu sekam padi sebagai bahan penguat dalam pembuatan 

pembuatna batu bata. 

2. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan batu bata yang berkualitas yang 

dapat dijadikan sebagai bahan bangunan yang bermutu tinggi. 
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3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang 

cara pembuatan dan mengetahui kekuatan batu bata yang terbuat dari 

campuran dan abu sekam padi. 


