
 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilaksanakan 

terhadap hasil uji batu bata dengan material tanah yang dicampur 

menggunakan bahan additive berupa fly ash dan abu sekam padi yang 

dilakukan di desa Yoso Mulyo, Kec.Metro Timur, Laboratorium Mekanika 

Tanah dan Laboratorium Bahan dan Kontuksi, Fakultas Teknik, Universitas 

Lampung, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan : 

1. Hasil sampel tanah asli yang berasal dari desa  Yoso Mulyo, Kec.Metro 

Timur digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sistem klasifikasi USCS 

yang digolongkan pada tanah berbutir halus dan termasuk ke dalam 

klasifikasi tanah yaitu tanah lanau atau lempung dengan plastisitas rendah 

(ML). 

2. Penambahan fly ash dan abu sekam padi sebagai bahan additive pada 

campuran material pembuatan batu bata berpengaruh pada penambahan 

nilai kuat tekan, sehingga kekuatan batu bata yang didapat pada penelitian 

ini cukup baik serta memenuhi standar yang ditetapkan Badan 

Standardisasi Nasional Indonesia (BSNI). 
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3. Batu bata setelah pembakaran memiliki nilai kuat tekan yang lebih besar 

dibandingkan sebelum pembakaran, dengan nilai kuat tekan rata – rata  

tertinggi adalah sebesar 115,780 kg/cm
2
, sedangkan sebelum pembakaran 

nilai kuat tekan rata – rata  tertinggi sebesar 37,754 kg/cm
2
. 

4. Pada pengujian kuat tekan sebelum pembakaran dapat disimpulkan bahwa 

adanya peningkatan kuat tekan tertinggi pada batu bata dengan 

penambahan campuran 5% fly ash dan abu sekam padi sedangkan pada 

pasca pembakaran peningkatan kuat tekan tertinggi penambahan 

campuran 5% - 20% jika dibandingkan terhadap batu bata asli lempung.  

5. Tingginya nilai kuat tekan batu bata menggunakan bahan additive fly ash 

dan abu sekam padi disebabkan karena berkurangnya volume udara dan 

rongga-ronnga pori pada partikel tanah yang terisi. Dan bahan additive 

yang digunakan memiliki banyak kandungan silika sehingga berpengaruh 

pada penambahan kekuatan batu bata.  

B. Saran-Saran 

 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pembuatan batu bata 

menggunakan bahan additive, berupa campuran fly ash dan abu sekam padi 

disarankan beberapa hal di bawah ini untuk dipertimbangkan : 

 

1. Diperlukannya ketelitian pada proses pencampuran bahan additive dengan 

tanah dan pencetakan batu bataagar diperoleh hasil yang baik. 

2. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya campuran fly ash dan abu sekam 

padi dengan tanah perlu diteliti lebih lanjut untuk pembuatan batu 

batadengan tanah dari daerah lain dengan menggunakan campuran yang 
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berbeda sehingga akan diketahui nilai nyata terjadinya perubahan akibat 

pengaruh penambahan kedua bahan additive tersebut. 

3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah beberapa 

pengujian terhadap bahan material campuran dan jumlah sampel yang diuji 

diperbanyak agar data yang didapat dari penelitian lebih akurat sehingga 

menghasilkan batu bata dengan kualitas yang lebih baik. 

4. Perlu disosialisasikan pemanfaatan limbah fly ash dan abu sekam padi 

sebagai produk yang bermanfaat bagi pelaku industri batu bata home 

industry namun aman bagi lingkungan. 

 


