
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan makin maraknya pembangunan perumahan dan 

pengembangan permukiman, membuat kebutuhan bahan bangunan alamiah 

seperti batu bata semakin meningkat. 

Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan umum 

digunakan oleh masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah dan laju 

perkembangan penduduk. Penggunaan batu bata dalam bidang konstruksi 

baik sebagai pembentuk elemen struktur maupun non struktur belum dapat 

tergantikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak pekerjaan konstruksi 

yang memanfaatkan batu bata sebagai dinding pada pembangunan gedung, 

perumahan, pagar, saluran, dan konstruksi sipil lainnya.  Oleh karena itu, 

kebutuhan terhadap batu bata dapat terpenuhi dengan menyediakan batu bata 

yang memenuhi persyaratan teknis, mudah didapat dengan harga yang murah 

sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Batu bata merupakan material yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa 

campuran tambahan (additive) yang melalui beberapa proses dan tahapan. 

Proses tersebut meliputi pengeringan dengan cara dijemur dan kemudian 

dibakar dengan temperatur tinggi agar batu bata mengeras dan tidak hancur 

jika direndam dalam air.  
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Penggunaan bahan tambahan (additive) pada campuran batu bata diharapkan 

akan dapat meningkatkan kualitas batu bata. Pemanfaatan bahan limbah yang 

ramah lingkungan juga perlu dipertimbangkan sebagai bahan campuran batu 

bata. Untuk itu, dalam penelitian ini, akan dicoba menggunakan bahan 

tambahan (additive), yang salah satunya adalah abu sekam padi. 

Abu kulit padi mengandung bahan paduan untuk penguat/pengisi yakni silika 

yang cocok untuk bahan keramik dan polimer. Lingkup keramik di sini 

meliputi gerabah, bata, genteng dan kerajinan/industri tanah liat. Abu sekam 

kulit padi mengandung  94,5% silika. (Husin, 2002) 

Berdasarkan penjelasan diatas, karena kebutuhan batu bata yang sangat 

banyak maka perlu dilakukan penelitian yang lebih objektif terhadap 

pembuatan batu bata. Abu sekam padi dapat digunakan sebagai campuran 

pada pembuatan batu bata sehingga abu sekam padi tidak terbuang sia-sia, 

tetapi dapat menambah kekuatan batu bata dan dapat menghasilkan batu bata 

dengan kualitas yang baik. 

Dari dimensi standar pengujian menurut SNI ditetapkan bahwa ukuran 

dimensi pengujian kuat tekan batu bata adalah 5cm x 5cm x 5cm. Karena 

perlu kita ketahui juga dimensi pengujian kuat tekan batu bata yang 

berukuran dibawah maupun diatas ukuran standar SNI. Sehingga kita dapat 

mengetahui standar dimensi yang ditetapkan SNI merupakan hasil yang 

optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian studi terhadap dimensi  

kekuatan modifikasi standar pengujian batu bata dibawah dan diatas ukuran 

dimensi standar yang ditetapkan SNI, sehingga hasil pengujian tersebut bisa 

dijadikan pembanding hasil uji yang ditetapkan SNI untuk mendapatkan hasil 
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kekuatan dimensi yang cukup baik selain ukuran dimensi pengujian SNI yang 

digunakan, dan untuk mendapatkan perbedaan hasil kekuatan dimensi yang 

dimodifikasi dengan dimensi pengujian berdasarkan SNI. Hasil dari 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang teknik sipil dan juga masyarakat. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkandari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui manfaat limbah dari bahan additive berupa abu sekam padi 

untuk peningkatan kualitas batu bata. 

2. Untuk mengetahui sifat-sifat fisik jenis tanah yang berasal dari Desa Yoso 

Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro, senagai bahan baku material 

batu bata 

3. Nilai kuat tekan batu bata sebelum dan pasca pembakaran menggunakan 

bahan additive berupa abu sekam padi. 

4. Membandingkan kekuatan batu bata dengan memodifikasi dimensi 

standar batu bata berdasarkan standard SNI dengan menggunakan 

campuran bahan additive berupa abu sekam padi. 

5. Untuk membandingkan dan mendapatkan dimensi kuat tekan sesuai 

standar SNI dengan dimensi kuat tekan lebih kecil dan lebih besar dari 

standar SNI. 

 

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. 
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2. Bahan additive yang digunakan adalah abu sekam padi pada kadar 

campuran 5 % yang berasal dari Desa Yoso Mulyo, Kecamatan Metro 

Timur, Metro. 

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

4. Pengujian batu bata yang dilakukan : 

1. Uji kuat tekan sebelum dan pasca pembakaran batu bata 

2. Uji daya serap air pada batu bata 

5. Dimensi pengujian kuat tekan yang digunakan dengan ukuran terkecil 4 

cm x 4 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm x 5 cm, 6 cm x 6 cm x 6 cm dan dimensi 

pengujian kuat tekan terbesar dengan ukuran 7 cm x 7 cm x 7cm. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain : 

1. Produsen industri batu bata dapat memanfaatkan limbah abu sekam padi 

sebagai bahan campuran penguat alternatif dalam pembuatan batu bata. 

2. Hasil penelitian yang didapat bisa dijadikan sebagai bahan acuan, 

pembanding, dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memproduksi 

batu bata dengan kualitas yang lebih baik. 

 

 


