
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Batu bata merupakan bahan bangunan yang sering digunakan untuk aplikasi 

teknik sipil seperti dinding perumahan. Memilih batu bata sebagai bahan 

pembuat dinding memang cukup beralasan. Hal ini dikarenakan batu bata 

memiliki keunggulan yaitu, bahan utama batu bata yang merupakan tanah liat  

mudah didapat dengan persediaan yang cukup, sehingga menyebabkan harga 

batu bata cukup murah. Selain karena bahan baku yang mudah didapat, batu 

bata juga mudah dibuat. Hanya membutuhkan alat-alat sederhana dan modal 

yang kecil sehingga banyak masyarakat yang dapat membuat dan persediaan 

batu bata menjadi mudah diperoleh. Warna oranye yang menjadi ciri khas batu 

bata menjadi daya tarik sendiri. Pemilik rumah adakalanya sengaja tidak 

menutup batu bata dengan semen dan cat, sebaliknya batu bata dibiarkan 

terekspos sehingga memberikan kesan alami pada rumah. Batu bata tahan 

terhadap cuaca panas, cuaca dingin dan udara lembab. Hal inilah yang 

diharapkan mampu diberikan dinding sebagai salah satu pelindung rumah. 

Karena sifatnya yang mampu menolak panas, batu bata sangat cocok untuk 

dijadikan tembok rumah. Batu bata mampu membuat di dalam rumah terasa 

dingin walau diluar rumah cuaca panas.  
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Untuk dapat memenuhi kebutuhan batu bata seiring dengan peningkatan 

jumlah dan laju perkembangan penduduk, produksi batu bata pun harus 

ditingkatkan, bukan hanya dalam segi jumlah tapi juga mutu. Adapun kualitas 

batu bata merah yang tersedia kebanyakan mudah retak dan hancur akibat 

kurang kualitas batu bata yang dihasilkan. Maka dalam pembuatan  batu  bata  

perlu  adanya  peningkatan  mutu  yang  dihasilkan secara efektif. Untuk 

mengurangi dampak negatif yang terjadi tersebut maka di berikan suatu solusi. 

Seiring perkembangan tekhnologi saat ini, mulai banyak melakukan inovasi-

inovasi yang membantu memperbaiki mutu dan kualitas batu bata yang 

dihasilkan.  

 

Batu bata dikatakan bermutu dan berkualitas baik apabila : 

1. Batu bata  harus bebas dari retak atau cacat, dan dari batu dan benjolan 

apapun. 

2. Batu bata harus seragam dalam ukuran, dengan sudut tajam dan tepi yang 

rata. 

3. Permukaan harus benar dalam bentuk persegi satu sama lain untuk 

 menjamin kerapian pekerjaan. 

4. Mempunyai ukuran, kuat tekan dan daya serap air yang dipersyaratkan. 

 

Batu bata dalam proses pembuatan bukan hanya kegiatan mencetak tanah, 

mengeringkan dan membakar, akan tetapi diperlukan campuran agar menjadi 

batu bata yang kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Pemberian campuran 

ini dimaksudkan agar kualitas bahan utama pembuatan batu bata yang 

merupakan tanah liat mempunyai kuat tekan yang lebih baik.  Pada penelitian 
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ini sebagai campurann adalah  menggunakan larutan ISS 2500 (Ionic Soil 

Stabilizer). Larutan ini dipilih karena merupakan bahan additive yang sangat 

baik untuk meningkatkan kondisi tanah yang jelek dalam stabilisasi tanah 

secara elektro-kimiawi. Tanah liat atau tanah lempung dapat distabilisasi 

dengan mencampur zat additive larutan ISS 2500 (Ionic Soil Stabilizer). 

Dalam  proses pembuatan batu bata jenis ini dilakukan beberapa tahapan setelah 

pencetakan yaitu pengeringan dan pembakaran, dimana batu bata ini sudah 

dicampurkan terlebih dahulu dengan  zat additive yaitu larutan ISS 2500. Setelah 

pembakaran dilakukan pengujian kuat tekan untuk mengetahui kekuatan batu bata 

pasca pembakaran dan daya serap air dengan menggunakan campuran zat 

additive ISS 2500 (Ionic Soil Stabilizer). Diharapkan penelitian yang dilakukan 

dengan bahan yang belum biasa digunakan ini dapat menghasilkan batu bata 

yang baik kualitasnya sehingga hasil yang di dapat dari penelitian ini dapat 

bermanfaat dalam bidang teknik sipil.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Adapun perumusan  masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan melakukan campuran sederhana ini diharapkan batu bata yang 

hanya dibuat dari campuran material tanah liat dan larutan ISS 2500 

(Ionic Soil Stabilizer) dapat memenuhi standar mutu yang berlaku. 

2. Kelayakan batu bata pada penelitian ini dengan membandingkan batu 

bata konvensional ditinjau dari besarnya nilai kuat tekan yang dihasilkan. 
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C. Batasan Masalah 

 

Berikut ini ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah yang berasal dari Desa 

Yosomulyo, Kota Metro, Provinsi Lampung. 

2. Bahan pencampur yang digunakan adalah larutan ISS 2500 (Ionic Soil 

Stabilizer). 

3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah dan Laboratorium 

Bahan dan Kontruksi Teknik Sipil Universitas Lampung, meliputi :     

a. Pengujian tanah asli  

b. Pengujian kuat tekan dan daya serap air pada batu bata. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini,  adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui nilai kuat tekan dan daya serap air batu bata pasca 

pembakaran dari campuran larutan ISS 2500 (Ionic Soil Stabilizer) dan 

sample tanah. 

2. Mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanis tanah sampel lempung. 

3. Menyimpulkan apakah batu bata dengan campuran tanah liat dan larutan 

ISS 2500 (Ionic Soil Stabilizer) dapat memenuhi mutu yang disyaratkan. 


