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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Batu bata dapat didefinisikan sebagai suatu komposisi bahan bangunan yang 

dibuat dari tanah liat atau tanah lempung yang telah dibersihkan dari kerikil 

dan batu – batu lainnya. Batu bata juga merupakan salah satu bahan material 

konstruksi yang sering dipakai untuk membangun sebuah konstruksi, seperti 

gedung, pertokoan, maupun perumahan dan lain – lain. 

Adapun kelebihan dari batu bata ini adalah dinding yang terbuat dari batu 

bata tahan dari kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok yang 

diakibatkan dari air hujan, jarang terjadi keretakan , kuat dan tahan lama serta 

batu bata dapat berfungsi sebagai gewel karena memiliki nilai yang lebih 

ekonomis dibandingkan dengan kuda – kuda dari kayu. 

Pada penelitian ini digunakan sebagai bahan tambahan (additive) batu bata 

adalah fly ash (abuterbang) dan abu sekam padi. Kedua bahan campuran ini 

merupakan bahan yang berasal dari limbah sehingga bahan campuran tersebut 

ramah lingkungan. 

Pengertian fly ash (abuterbang) adalah salah satu residu yang dihasilkan 

dalam pembakaran dan terdiri dari partikel – partikel halus. Fly ash memiliki 
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komponen yang bervariasi, tetapi semua fly ash termasuk sejumlah besar 

silicon dioksida (SiO
2
) (baik amorf dan kristal) dan kalsium oksida (CaO). 

Selama ini pemanfaatan fly ash (abu terbang) yang dihasilkan sudah cukup 

banyak dalam bidang konstruksi, seperti, beton produksi sebagai bahan 

pengganti semen Portland dan pasir, pembuatan tanggul dan structural 

lainnya mengisi (biasanya untuk pembangunan jalan), stabilisasi tanah lunak, 

mineral filler pada beton aspal. Sehingga bahan campuran (additive) fly ash 

ini sangat potensial untuk kekuatan pasangan batu bata. 

Abu sekam padi adalah bagian dari butir padi – padian (serelia) berupa 

lembaran yang kering, bersisik, dan tidak dapat dimakan. Adapun manfaat 

abu sekam padi ini berfungsi untuk menggemburkan tanah dan dapat 

memperbaiki sifat tanah karena abu sekam padi ini sangat kaya akan silica 

(Si). 

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan penelitian yang objektif 

terhadap pembuatan batu bata, sehingga fly ash dan abu sekam padi dapat 

digunakan sebagai campuran pada pembuatan batu bata sehingga limbah fly 

ash dan abu sekam padi tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat menambah 

kekuatan batu bata sehingga dapat menghasilkan batu bata dengan kualitas 

yang baik. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang teknik sipil 

dan juga masyarakat 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai kuat tekan yang dihasilkan dari batu 

bata yang telah dicampur dengan fly ash dan abu sekam padi. 

2. Untuk mengetahui besar presentase daya resapan air pada batu bata 

yang telah dicampur dengan fly ash dan abu sekam padi. 

3. Untuk mengetahui jumlah yang tepat untuk mencapai kuat tekan 

optimal pada batu bata yang telah dicampur dengan fly ash dan abu 

sekam padi 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah, yaitu : 

1. Sampel tanah yang digunakan merupakan jenis tanah yang berasal dari 

Desa Yoso Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro. 

2. Bahan additive yang digunakan adalah fly ash yang berasal dari PLTU 

Tarahan dan abu sekam padi yang berasal dari Desa Yoso Mulyo, 

Kecamatan Metro Timur, Metro. 

3. Batu bata yang digunakan sesuai dengan standard  SNI yang berlaku. 

5. Jenis cetakan batu bata berupa persegi panjang dengan panjang sisi 20 cm, 

lebar 10 cm dan tebal 3 cm. 

6. Penganginan dilakukan selama 14 hari dengan catatan cuaca cerah  

7. Pembakaran selama 2 x 24 jam. 
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8. Pengujian batu bata yang menggunakan fly ash dan abu sekam padi 

meliputi uji kuat tekan dan uji daya serap air. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sifat fisik dan mekanis tanah yang berasal dari desa 

Yoso Mulyo, Metro. 

2. Menguji nilai kuat tekan dan daya serap air batu bata pasca pembakaran 

dari bahan additive berupa  fly ash dan abu sekam padi. 

3. Mengetahui manfaat limbah dari bahan additive berupa  fly ash dan abu 

sekam padi untuk batu bata. 

 

 


