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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH VARIASI FLY ASH DAN SUHU PEMANASAN TERHADAP 

SIFAT FISIS, KOMPOSISI KIMIA, STRUKTUR FASE, DAN 

MORFOLOGI PADA PEMBUATAN BATU BATA 

 

 

Oleh 

 

Fahda Rufaidah Alawiyah 

 

Batu bata merupakan bahan bangunan yang dapat digunakan sebagai bahan 

konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat murni atau dengan bahan campuran. 

Penambahan fly ash sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari komposisi 

bahan sebesar 750 gram. Batu bata dicetak dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm3, 

dipanaskan pada suhu 700 °C dan 800 °C selama 2 jam, dan direndam selama 

24 jam. Uji fisis meliputi uji kuat tekan, uji massa jenis, uji porositas, dan uji 

absorpsi serta karakterirasi batu bata yaitu XRF, XRD, dan SEM-EDS. Batu bata 

dengan sampel A10 pada suhu 700 °C memiliki nilai kuat tekan tertinggi sebesar 

3,68 MPa,  sedangkan batu bata dengan sampel A10 pada suhu 800 °C memiliki 

nilai kuat tekan tertinggi sebesar 4,17 MPa. Karakterisasi menunjukkan bahwa 

fase yang terbentuk pada batu bata adalah Quartz (SiO2), Hematite (Fe2O3), dan 

Anorthite (Al2O3). 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF FLY ASH VARIATIONS AND HEATING 

TEMPERATURES ON PHYSICAL PROPERTIES, CHEMICAL 

COMPOSITION, PHASE STRUCTURE, AND MORPHOLOGY IN THE 

MANUFACTURING OF BRICK 

 

By 

 

Fahda Rufaidah Alawiyah 

 

Brick is a building material that can be used as a construction material. Bricks are 

made of pure clay or with mixed materials. The addition of fly ash by 10%, 20%, 

30%, 40%, and 50% of the composition of the material is 750 grams. The bricks 

were molded with a size of 5 x 5 x 5 cm3 , heated at 700 °C and 800 °C for 2 hours, 

and soaked for 24 hours. Physical tests include compressive strength test, density 

test, porosity test, and absorption and characterization tests for bricks, namely XRF, 

XRD, and SEM-EDS. Bricks with sample A10 at a temperature of 700 °C have the 

highest compressive strength value of 3.68 MPa, while bricks with sample A10 at 

a temperature of 800 °C have the highest compressive strength value of 4.17 MPa. 

Characterization shows that the phases formed in bricks are Quartz (SiO2), 

Hematite (Fe2O3), and Anorthite (Al2O3). 

Keywords: clay, fly ash, physical test, characterization 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan 

sarana dan prasarana dalam bidang pembangunan juga terus meningkat (Suseno et 

al., 2012). Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan, mengakibatkan 

peningkatkan  penggunaan bahan bangunan, khususnya dalam pengunaan batu bata. 

Karena strukturnya yang kuat dan harganya yang terjangkau, maka batu bata tetap 

menjadi pilihan sebagai bahan utama dalam pembuatan dinding (Ardi, 2016). 

Pada bidang konstruksi, batu bata biasa dipakai sebagai penyangga atau sebagai 

dinding pembatas (Abdurrohmansyah et al., 2015).  Bahan utama pada pembuatan 

batu bata adalah tanah liat. Kandungan tanah liat terdiri dari silikon oksida (SiO2), 

aluminium oksida (Al2O3), besi oksida (Fe2O3), kapur (CaO), dan magnesium 

(MgO) (Suseno et al., 2012). Tanah liat memiliki beberapa sifat plastis dalam 

keadaan basah, dan jika dalam keadaan kering akan menjadi keras. Sedangkan jika 

dibakar tanah liat akan menjadi kuat dan padat (Huda dan Hastuti, 2012).  

Batu bara dapat digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap 

(PLTU).  Dengan semakin meningkatnya industri-industri PLTU, maka limbah 

yang dihasilkan pun semakin melimpah sehingga dapat mencemari lingkungan. 

Pada saat pembakaran batu bara di PLTU, terdapat limbah padat seperti abu terbang 

dan abu dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dicari penanganannya dengan 

dijadikan bahan stabilisasi kimiawi untuk timbunan tanah, bahan stabilisasi yang 
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digunakan adalah fly ash. Kandungan kimia yang terdapat pada fly ash antara lain 

silika, alumina, fero oksida dan kalsium oksida. Di dalam kandungan tersebut 

mempunyai suatu sifat selfcementing (berkemampuan untuk mengeras dan untuk 

menambah kekuatan apabila bereaksi dengan zat cair berupa air) (Triadi et al., 

2020). 

Para peneliti telah menyelidiki secara ekstensif penggunaan fly ash dalam industri 

konstruksi untuk meningkatkan sifat suatu bahan (Sobolev et al., 2013). 

Pemanfaatan fly ash sudah dilakukan dalam beberapa bidang teknik. Salah satunya 

yaitu fly ash sudah dimanfaatkan dalam bidang teknik sipil, seperti sebagai bahan 

pencampur batu bata atau beton. Pemanfataan fly ash pada konstruksi batu bata 

dapat meningkatkan mutu dan ketahanan. Hal ini disebabkan karena terjadinya 

pozolanik yang mengikat kapur bebas oleh silikat fly ash, sehingga membentuk 

permukaan yang lebih padat dan kedap air (Brown et al., 2015).  

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak dilakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan limbah sebagai bahan bangunan. 

Misalnya dengan memasukkan limbah ke dalam produksi batu bata, misalnya karet, 

debu kapur, serbuk gergaji kayu, fly ash dan lumpur (Yadav, et al., 2014). Oleh 

karena itu, limbah yang selama ini menganggu lingkungan dikaji dan diteliti 

pemanfataanya agar tidak hanya menjadi bahan sisa. Saat ini banyak inovasi baru 

mengenai penggantian batu bata sebagai bahan bangunan dengan harapan bahan-

bahan tersebut dapat menggantikan fungsi batu bata dan dapat menekan biaya 

produksi. Walaupun demikian, mayoritas pekerjaan konstruksi di Indonesia masih 

banyak yang menggunakan batu bata sebagai bahan utama konstruksi bangunan 

(Suseno et al., 2012). 
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Penelitian sebelumnya tentang material yang digunakan sebagai bahan additive 

dalam pembuatan batu bata, yaitu seperti yang dilakukan oleh Ardi, (2016) 

mengenai penambahan limbah botol kaca sebagai bahan agregat dalam material 

batu bata dengan persentase limbah kaca sebesar 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% 

dari komposisi yang pada suhu 900 °C selama 3,5 jam. Diperoleh nilai kuat tekan 

secara minimum 223,41 kg/cm2 dan maksimumnya 253,37 kg/cm2. Nilai daya 

serap air diperoleh secara minimum 12,06 % dan maksimum 17,66 %. Nilai 

densitas pada sampel kuat tekan diperoleh 1,48 – 1,64 kg/m3, dan nilai densitas 

pada sampel daya serap air diperoleh 1,57 – 1,68 kg/m3. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Suseno et al., (2012) mengenai penambahan bottom ash sebagai 

bahan additive material batu bata dengan komposisi bottom ash sebesar 0%, 10%, 

20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, dan 60% dari jumlah komposisi yang 

dipanaskan pada suhu 800 °C. Diperoleh penggunaan bottom ash sebesr 30% 

hingga 40% dapat memberikan nilai kuat tekan yang optimum. 

Provinsi Lampung memiliki banyak limbah batu bara seperti fly ash yang diperoleh 

dari pembakaran batu bara PLTU Tarahan, Lampung (Abdurrohmansyah et al., 

2015). Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan, ketersediaan  fly ash terdapat 

di Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset Inovasi Nasional (BPTM-BRIN) 

Lampung Selatan.  

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan batu bata dengan penambahan fly ash 

sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari komposisi bahan sebesar 750 gram. 

Batu bata dicetak dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm3, batu bata dipanaskan pada suhu 

700 °C dan 800 °C selama 2 jam, dan batu bata direndam selama 24 jam. Uji fisis 

pada penelitian ini antara lain uji kuat tekan (kemampuan batu bata untuk menahan 
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tekanan), uji massa jenis (pengukuran massa setiap satuan volume benda), uji 

porositas (persentase dari ruang kosong beton terhadap volume batu bata), dan uji 

absorpsi (persentase air yang diserap oleh batu bata), Karakterirasi batu bata yang 

dilakukan yaitu X-Ray Flourescence (XRF) untuk mengetahui komposisi kimia, X-

Ray Diffraction (XRD) untuk mengetahui struktur fase yang terbentuk, dan 

Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) 

mengetahui morfologi dari permukaan batu bata. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap sifat 

fisis (kuat tekan, massa jenis, porositas, dan absorpsi) pada batu bata? 

2. Bagaimana pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap 

komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada batu bata dengan karakterisasi 

XRF dan XRD? 

3. Bagaimana pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap 

morfologi batu bata pada karakterisasi SEM-EDS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap 

sifat fisis (kuat tekan, massa jenis, porositas, dan absorpsi) pada batu bata. 

2. Mengetahui pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap 

komposisi kimia dan fase yang terbentuk pada batu bata dengan karakterisasi 

XRF dan XRD. 
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3. Mengetahui pengaruh bahan additive fly ash dan suhu pemanasan terhadap 

morfologi batu bata pada karakterisasi SEM-EDS. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Tanah liat yang digunakan berasal dari Rejosari, Natar, Lampung Selatan. 

2. Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tarahan, Lampung. 

3. Komposisi  fly ash  sebesar 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari komposisi 

bahan sebesar 750 gram. 

4. Ukuran sampel 5 x 5 x 5 cm3. 

5. Suhu pamanasan sebesar 700 °C, dan 800 °C selama 2 jam. 

6. Uji fisis yang dilakukan antara lain:  kuat tekan, massa jenis, porositas, dan 

absorpsi. 

7. Karakterisasi yang dilakukan antara lain: X-Ray Fluorescence (XRF) 

menggunakan mesin XRF PanAnalytical Type minipal 4, X-Ray Diffraction 

(XRD) menggunakan mesin XRD PanAnalytical type expertpro, dan Scanning 

Electron Microscopy – Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) 

menggunakan mesin SEM-EDS Quattro S.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh fly ash sebagai bahan additive dalam pembuatan batu 

bata. 
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi industri bahan 

bangunan. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi selanjutnya mengenai pembuatan 

batu bata. 

4. Sebagai tambahan referensi di Jurusan Fisika FMIPA Unila dalam bidang 

Fisika Material. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah Liat 

Tanah liat merupakan bahan alami yang tersusun dari lapisan mineral berbutir halus 

yang mempunyai sifat plastisitas pada campuran air yang sesuai, tetapi akan 

mengeras ketika dibakar. Sifat plastis pada tanah liat sangat penting dalam proses 

pembuatan batu bata. Apabila tanah liat yang digunakan mempunyai sifat plastis 

yang tinggi, maka akan mengakibatkan batu bata memiliki sifat kekeringan yang 

tinggi. Sehingga akan mempengaruhi kekuatan, penyusutan, dan mempengaruhi 

hasil pembakaran batu bata yang sudah jadi (Syahland, 2016).  

Tanah liat merupakan suatu bahan dalam pembuatan batu bata merah yang memiliki 

sifat plastis dan akan menyusut jika dikeringkan. Tanah liat akan mengalami 

perubahan warna jika dipanaskan. Warna-warna yang muncul dari tanah liat ini 

tergantung dari zat-zat yang terkandung di dalamnya seperti alumunium, besi, 

karbon, mangaan, maupun kalsium. Senyawa-senyawa besi akan menghasilkan 

warna krem, kuning, merah, hitam dan coklat. Liconit merupakan senyawa besi 

yang dapat menghasilkan warna krem, kuning, dan coklat. Hematit merupakan 

senyawa yang dapat menghasilkan warna merah. Mangaan merupakan senyawa 

yang dapat menghasilkan warna coklat. Sedangkan karbon merupakan senyawa 

yang dapat menghasilkan warna biru, abu-abu, hijau, atau coklat (Hartono, 1978). 

Tanah liat tidak hanya memiliki permukaan yang luas tetapi juga mempunyai 
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muatan listrik. Muatan listrik ini dapat memberikan sifat pada tanah liat untuk 

mengikat air. Hal tersebut yang menyebabkan tanah liat lebih banyak menyimpan 

air (Dixon, 1991). Kandungan tanah liat terdiri dari silikon oksida (SiO2), 

aluminium oksida (Al2O3), besi oksida (Fe2O3), kapur (CaO), dan magnesium 

(MgO). Oksida-oksida tanah liat tersusun dalam bentuk mineral seperti kaolinit, 

illit, dan montmorillonit serta akan memberikan sifat plastis jika ditambahkan air 

serta akan mengeras dan kuat setelah dibakar (Suseno et al., 2012). 

 

2.2 Batu Bata 

Batu bata merupakan bahan bangunan yang dapat digunakan sebagai bahan 

konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat murni atau dengan bahan campuran. 

Untuk mengeringkan sebuah batu bata yaitu dengan dijemur beberapa hari dan 

kemudian dibakar dengan temperatur yang tinggi hingga mengeras dan tidak hancur 

jika direndam di dalam air (Ichsan, 2018). Batu bata dapat digunakan sebagai 

bangunan gedung, pagar, saluran dan pondasi. Dalam fungsi struktural, batu bata 

dapat dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya seperti 

pondasi. Sedangkan dalam fungsi non-struktural batu bata dapat digunakan sebagai 

dinding pembatas dan estetik tanpa memikul bebas di atasnya (Syahland, 2016).  

Batu bata memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan batu bata antara lain: 

1. Tahan terhadap api, terutama pada saat terjadinya kebakaran. 

2. Tidak dibutuhkan keahlian khusus dalam memasang batu bata. 

3. Harga batu bata cukup terjangkau dan cukup mudah ditemukan. 

Sedangkan kekurangan batu bata jika dibandingkan dengan batu bata lain adalah: 
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1. Dapat menyerap air dengan mudah dan mudah rusak bila mengabsorpsi air 

garam. Sehingga batu bata tidak cocok untuk struktur bawah air. 

2. Dapat menyerap panas pada saat musim kemarau dan dapat menyerap dingin 

saat musim hujan. Sehingga sulit untuk mendapatkan suhu ruangan yang stabil 

jika menggunakan dinding yang terbuat dari batu bata. 

3. Jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, akan mengakibatkan retak pada batu 

bata (Suseno et al., 2012). 

Standar ukuran batu bata diatur dalam SII-0021-1978, seperti yang terdapat pada 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1. Modul standar ukuran batu bata 

Modul Tebal (mm) Lebar (mm) Panjang (mm) 

M-5a 

M-5b 

M-6 

65 

65 

55 

90 

140 

110 

190 

190 

230 

Sumber: SII-0021-1978 

 

2.3 Fly Ash 

Abu batu bara merupakan bagian dari sisa pembakaran batubara yang berbentuk 

sebuah partikel halus amorf. Abu tersebut merupakan suatu bahan anorganik yang 

berbentuk perubahan bahan mineral karena proses pembakaran. Proses pembakaran 

batu bara pada unit pembangkit uap (boiler) akan membentuk dua jenis abu, yaitu 

abu terbang (fly ash) dan abu dasar (buttom ash) (Setiawati, 2018). Fly ash adalah 

salah satu residu yang dihasilkan pada proses pembakaran dan merupakan partikel 

halus yang naik bersama gas buang. Abu yang tidak naik disebut dengan bottom 

ash ( Yadav, et al., 2014). Komposisi abu batu bara terdiri dari 10-20 % abu dasar 

dan 80-90% berupa abu terbang. Fly ash ditangkap dengan electric precipitator 
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sebelum dibuang ke udara melalui cerobong (Setiawati, 2018).  Sifat kimia dari fly 

ash dipengaruhi oleh jenis batu bara yang dibakar, teknik penyimpanan, dan 

penanganannya. Pembakaran batu bara lignit dan sub-bituminous dapat 

menghasilkan abu terbang dengan kalsium dan magnesium oksida yang lebih 

banyak jika dibandingkan pembakaran bituminous. Fly ash dikumpulkan dari 

pengumpulan debu dengan diameter kehalusan sebesar 1 μm – 150 μm. Komponen 

utama dari fly ash antara lain silika (SiO2), alumina (AlO3), besi oksida (Fe2O3), 

kalsium (CaO) (Kim et al., 2020).  

 

Komposisi dan klasifikasi fly ash dapat dilihat pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2. Komposisi dan klasifikasi fly ash 

Komponen Bituminus Sub-bituminus Lignit 

SiO2 

Al2O3 

Fe2O3 

CaO 

MgO 

SO3 

Na2O 

K2O 

LOI 

 

20-60 

5-35 

10-40 

1-12 

0-5 

0-4 

0-4 

0-3 

0-15 

40-60 

20-30 

4-10 

5-30 

1-6 

0-2 

0-2 

0-4 

0-3 

15-45 

20-25 

4-15 

15-40 

3-10 

0-10 

0-6 

0-4 

0-5 

Sumber: (Setiawati, 2018). 

 

Menurut ACI committe 226 tahun 1998, dijelaskan bahwa abu terbang (fly ash) 

mempunyai butiran yang cukup halus dengan lolos ayakan sebesar 325 mesh dan 

berwarna abu-abu kehitaman. Abu batu bara mengandung silika dan alumina, 

sekitar 80% dengan sebagian silika berbentuk amorf. Sifat fisik abu batu bara antara 

lain memiliki densitas sebesar 2,23 g/cm3, kadar air sekitar 4% dan komposisi 

mineral dominan adalah ∝- kuarsa dan mullite. Unsur racun yang terdapat dalam 

fly ash antara lain: arsenik, barium, boron, kadmiun, kromium, kobal tembaga, 
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selenium, dan sebagainya. Fly ash dan bottom ash memiliki kandungan silika, 

alumina, dan besi. Ketiga unsur kimia tersebut mempunyai sifat pozolanik sehingga 

dapat digunakan dalam pembuatan bata (Sulistyowati, 2013). 

 

Menurut SNI S-15-1990-F tentang spesifikasi abu terbang sebagai bahan tambahan. 

Abu batu bara (fly ash) digolongkan menjadi 3 jenis : 

1. Kelas F : abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis 

antrasit dan bituminous. 

2. Kelas C : abu terbang (fly ash) yang dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis 

lignite dan subbituminous. 

3. Kelas N : pozzolan alam, seperti tanah diatome, shale, tufa, abu gunung berapi 

atau pumice. 

 

Senyawa yang terkandung dalam fly ash tipe F, N dan C terdapat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kandungan senyawa pada tipe fly ash 

Senyawa Tipe Fly ash 

 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 (% minimal) 

SO3 (% maksimal) 

Moisture content (% maksimal) 

Loss of ignition (% maksimal) 

Na2O (% maksimal) 

F 

70 

4 

3 

10 

15 

 

N 

70 

5 

3 

6 

15 

C 

50 

5 

3 

6 

15 

Sumber: ASTM C618-96 

 

Abu terbang (fly ash) tidak mempunyai kemampuan yang mengikat seperti semen, 

namun kehadiran air dan ukurannya yang halus, oksida silika yang dikandung batu 

bara akan bereaksi kimia dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses 

hidrasi semen dan akan menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat 

(Djiwantoro, 2001). 



12 

 

 
 

2.4 Air 

Air merupakan bahan yang sangat penting dalam proses reaksi pengikatan material-

material yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Penambahan air juga dapat 

dimaksudkan agar batu bata mudah untuk dicetak. Dalam pembuatan batu bata, 

penambahan kadar air ditandai sampai tidak terjadi penempelan tanah liat pada 

telapak tangan (Herlina, 2015).  

 

Menurut Pramono (2014),  air yang berada di dalam tanah liat sebelum proses 

pembakaran masih terdapat berbagai jenis air antara lain: 

a. Air suspense (campuran air dengan bahan dasar). 

b. Air antar partikel yang terjadi pada waktu melumatkan bahan dasar. 

c. Air pori antar partikel setelah pengkerutan. 

d. Air yang terabsorpsi secara kimiawi atau fisik partikel. 

e. Air kisi dalam struktur kristalnya. 

 

Air yang terabsorpsi secara fisik akan hilang pada suhu 100 °C, sedangkan air yang 

terabsorpsi kimia dalam bentuk H, O, atau OH akan hilang pada temperatur 1000 

°C. Air gugus hidroksida mulai lepas pada suhu 600 °C. Oleh karena itu batu bata 

yang dibakar menggunakan suhu di bawah 600 °C akan mudah rapuh karena gugus 

hidroksidanya belum lepas (Pramono, 2014). 

 

2.5 Pengujian dan Karakterisasi 

 

Pengujian pada produk batu bata meliputi: 

 

1. Kuat Tekan 

Kuat tekan adalah sifat kemampuan menahan atau memikul suatu beban tekan 

(Irawati et al., 2015). Kuat tekan pada batu bata merupakan kuat tekan maksimum 
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batu bata per satuan luas permukaan. Untuk melakukan uji kuat tekan batu bata 

harus mempunyai siku dan sisi yang datar, tidak menunjukkan keretakan, tidak 

mudah hancur, permukaan kasar, warna yang merata dan bunyinya nyaring jika 

diketok (Frick dan Koesmartadi, 1999).  

 

Menurut Standar Industri Indonesia (SII) tahun 1978, jika batu bata yang diuji 

memiliki kuat tekan sebesar 2,5 N/mm2 , maka batu bata tersebut tidak memenuhi 

standar. Jika batu bata memiliki kuat tekan lebih besar dari 2,5 N/mm2 maka 

memenuhi standar kelas 25. Jika batu bata memiliki kuat tekan 5 N/mm2 maka 

memenuhi standar kelas 50 dan seterusnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.  

 

Tabel 2.4. Kekuatan tekan rata-rata batu bata 

Kelas  Kuat Tekan Maksimum 

                               N/mm2 

25 

50 

100 

150 

200 

250 

2.5 

5 

10 

15 

20 

25 
(sumber: SII-0021-1978) 

 

Menurut Handayani (2010), besarnya tekanan pada batu bata dapat ditentukan 

menggunakan Persamaan (2.1). 

     P =
𝐹

𝐴
     (2.1) 

Keterangan: 

P = Kuat tekan batu bata (MPa) 

𝐹 = Beban maksimum (gaya tekan) (N)   

𝐴 = Luas bidang bahan (mm2) 
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2. Massa Jenis 

Densitas atau massa jenis merupakan perbandingan massa dengan volume total 

batuan. Densitas juga merupakan sifat fisis batuan yang menggambarkan suatu 

kerapatan atau ikatan antar material penyusun batuan (Ridha dan Darminto, 2016). 

Jika suatu material mempunyai nilai densitas yang besar maka molekul 

penyusunnya semakin rapat (Giancoli, 2005). Menurut SNI-03-4164-1996 batu 

bata yang baik memiliki nilai densitas yaitu sebesar 1.60 g/cm3 – 2.50 g/cm3. Rumus 

massa jenis batu bata dapat ditentukan menggunakan Persamaan (2.2).   

 

     𝜌 =
𝑤𝑜

𝑤𝑜−𝑤𝑠
 𝜌𝑎𝑖𝑟   (2.2) 

Keterangan: 

𝜌      = Massa jenis (g/cm3) 

𝑤𝑠    = Massa yang berada di dalam air (g) 

𝑤𝑜    = Massa kering (g) 

𝜌𝑎𝑖𝑟 = Massa jenis air (g/cm3) 

 

3. Porositas 

Porositas merupakan perbandingan volume pori terhadap volume batu bata yang 

dapat dinyatakan dalam rentang 0 – 100% (Ridha dan Darminto, 2016).  Persentase 

porositas ditentukan oleh jenis bahan, kehalusan unsur bahan, kepadatan dinding 

bahan, serta suhu. Menurut Rohman (2018), nilai porositas dapat ditentukan 

menggunakan Persamaan (2.3). 

        

    𝑃 =  
𝑊𝑤−𝑊𝑜

𝑊𝑤−𝑊𝑠
 𝑥 100%    (2.3) 
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Keterangan: 

𝑃   = Nilai porositas (%) 

𝑊𝑜 = Massa kering (g) 

𝑊𝑤 = Massa jenuh (g) 

𝑊𝑠  = Massa jenuh yang berada di dalam air (g) 

 

Batu bata merupakan material yang mudah menyerap air. Batu bata yang memiliki 

kualitas tinggi mempunyai daya serap air yang rendah. Berdasarkan SNI-10, 

1978:6, batu bata yang baik memiliki daya serap kurang dari 20% (Ardi, 2016).  

 

4. Absorpsi 

Rembesan air yang terjadi pada batu bata dipengaruhi oleh kuat serapan air 

(absorpsi) pada batuan. Daya serap air yang tinggi akan berpengaruh pada 

pemasangan batu bata dan adukan karena air pada adukan akan diserap oleh batu 

bata sehingga adukan tidak berfungsi dan mengakibatkan kuat adukan menjadi 

lemah. Daya serap yang tinggi juga disebabkan oleh besarnya kadar pori pada batu 

bata (batu bata yang tidak padat) (Handayani, 2010).  

 

Penyerapan air merupakan perbandingan massa air yang terserap ke dalam pori 

terhadap massa kering batuan dalam persen (Purba et al., 2021). Menurut 

Hunggurami et al., (2014) persentase penyerapan air dapat ditentukan 

menggunakan Persamaan (2.4). 

     

     𝐴 =  
𝑊𝑤−𝑊𝑜

𝑊𝑜
 𝑥 100%     (2.4) 
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Keterangan: 

𝐴  =  Absorpsi (%) 

𝑊𝑜 = Massa kering (g) 

𝑊𝑤 = Massa jenuh (g) 

 

5. X-Ray Fluorescence (XRF) 

Karakterisasi menggunakan XRF digunakan untuk mengetahui komposisi kimia 

dari semua jenis bahan. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi 

unsur berdasarkan pada panjang gelombang dan jumlah X-Ray yang dipancarkan 

kembali setelah suatu material ditembaki X-Ray berenergi tinggi. Bahan uji berupa 

padat, cair, bubuk, hasil penyaringan atau bentuk lainnya.  XRF terkadang juga bisa 

digunakan untuk menentukan ketebalan dan komposisi lapisan (Brouwer, 2010).   

Dalam XRF, sumber X-Ray meradiasi sampel sehingga unsur-unsur yang muncul 

dalam sampel akan memancarkan radiasi X-Ray neon dan energi diskrit, seperti 

warna untuk cahaya optik (Brouwer, 2006) Prinsip kerja XRF ditampilkan pada 

Gambar 2.1. 

 
 

Gambar 2.1. Prinsip kerja XRF (Atmodjo et al., 2013). 

Berdasarkan Gambar 2.1 reaksi X-Ray  terjadi selama elektron bergerak dari tingkat 

energi yang lebih tinggi untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh 
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pelepasan elektron, sehingga terjadi perbedaan energi antara dua kulit yang 

mengakibatkan terjadinya X-Ray. Spektrum X-Ray yang diperoleh selama proses 

tersebut terdapat sejumlah puncak energi karakteristik. Energi dari puncak tersebut 

mengarah ke identifikasi unsur yang terjadi dalam sampel analisis kualitatif dan 

intensitas puncak yang absolut konsentrasi unsur (semi-kuantitatif atau kuatitatif 

analisis) (Atmodjo et al., 2013). 

 

6.  X-Ray Diffraction (XRD) 

X-Ray Diffraction (XRD) adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk 

memeriksa struktur kristal dari suatu bahan serta untuk mengetahui jenis dan sifat 

mineral tertentu agar terlihat pola difraksi mineral yang dihasilkan (Oktamuliani et 

al., 2015). Pola-pola difraksi terbentuk berdasarkan nomor atom dan posisi atom-

atom di dalam sel. Dalam padatan kristalin, XRD memegang peranan penting yaitu 

untuk mengetahui parameter kisi dan tipe struktur. Selain itu, XRD juga 

dimanfaatkan untuk mempelajari cacat pada kristal individu dengan mendeteksi 

perbedaan intensitas difraksi di daerah kristal yang mendekati dislokasi dan daerah 

kristal yang mendekati kesempurnaan (Smallman dan Bishop, 2000). Skema 

difraksi X-Ray ditampilkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skema Difraksi X-Ray 
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Gambar 2.2. menunjukkan skema X-Ray yang menembak sampel padatan kristalin, 

kemudian mendifraksikan X-Ray ke segala arah berdasarkan Hukum Bragg. 

Detektor bergerak dengan kecepatan sudut yang konstan untuk mendeteksi berkas 

X-Ray yang didifraksikan oleh sampel. Sinar yang sefase akan saling menguatkan 

dan yang tidak sefase akan saling meniadakan atau melemahkan. Berkas sinar 

sefase tersebut yang menghasilkan puncak difraksi. Besar sudut difraksi tergantung 

pada panjang gelombang (λ) berkas X-Ray dan jarak antar bidang penghamburan 

(d). Skema hukum Bragg dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Skema hukum Bragg 

 

Gambar 2.3 menunjukkan sebuah kristal ditembakkan oleh 2 sinar yang sudut 

datangnya sama dengan sudut pantulnya yaitu θ.  Sinar datang yang atas akan 

menumbuk titik Z dan kemudian sinar dipantulkan. Begitu juga dengan sinar datang 

yang bawah akan menumbuk titik C, tetapi dengan tambahan jarak AC + CB 

(karena jarak tempuh sinar atas = jarak tempuh sinar bawah, jarak yang sama 

ditunjukkan oleh batas ZA = ZB) Jarak tambahan ini harus sama dengan sebuah n 

dikalikan λ seperti Persamaan (2.5).    

    𝑛 𝜆 = 𝐴𝐶 + 𝐶𝐵     (2.5) 
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Berkas-berkas X-Ray jatuh pada bidang kristal dengan jarak d dan sudut  . 

Sehingga dapat dituliskan pada Persamaan (2.6).  

   sin θ =
𝐴𝐶

𝑍𝐶
=

𝐴𝐶

𝑑
      

     𝑑 sin θ = 𝐴𝐶         (2.6) 

 

Pada Gambar 2.3 jarak AC = BC, maka Persamaan (2.5) dapat dituliskan pada 

Persamaan (2.7). 

 

         𝑛𝜆 = 2 𝐴𝐶       (2.7) 

 

Agar mengalami interferensi konstruktif, kedua berkas tersebut harus memiliki 

beda jarak n . Untuk mengetahui beda jarak antar lintasan kedua berkas yaitu 

menggunakan Persamaan (2.6) yang disubstitusikan ke Persamaan (2.7). Sehingga 

dapat dituliskan pada Persamaan (2.8). 

𝑑 sin 𝜃 =
1

2
 𝑛 𝜆 

           2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛 𝜆    (2.8)  

Keterangan: 

d = jarak antar bidang atau celah (m) 

n = 1,2,3, ..... = menunjukkan orde pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 

Λ = panjang gelombang (m) 

θ = sudut sinar datang atau sudut sinar pantul (hamburan/ difraksi) 

 

Persamaan (2.8) disebut dengan Hukum Bragg. Hukum Bragg merupakan 

pemantulan yang terjadi jika  ≤ 2d, sehingga tidak dapat menggunakan cahaya 

kasat mata (Beiser, 2003). 
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7. Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) 

Scanning Electron Microscopy  (SEM) merupakan salah satu jenis metode 

karakterisasi material yang dapat mengetahui struktur mikro dari suatu material 

dengan perbesaran mencapai 150.000x. SEM biasanya dilengkapi dengan EDS 

untuk menangkap X-Ray yang dipantulkan oleh electron. SEM yang umumnya 

dilengkapi dengan EDS dapat digunakan untuk:  

 1.  Pemeriksaan struktur mikro spesimen metalografi dengan perbesaran 

 hingga 150.000x. 

 2.  Pemeriksaan permukaan patahan dan permukaan yang memiliki kedalaman  

  tertentu yang tidak mungkin diperiksa dengan mikroskop optik. 

 4.  Analisis unsur pada spesimen dalam range mikron pada permukaan bulk  

  spesimen. 

 5.  Distribusi komposisi kimia pada permukaan bulk spesimen sampai jarak 

  mendekati 1 mikron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Skema SEM-EDS 
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Cara kerja SEM dilengkapi dengan filament tungsten berfungsi untuk 

menembakkan electron dihasilkan dari adanya beda potensial. Elektron kemudian 

menumbuk benda kerja dan ketika menumbuk terjadi interaksi antara primary 

elektron dengan spesimen sehingga menghasilkan X-Ray dan elektron. Hasil 

interaksi yang keluar dari dalam material ditangkap oleh tiga detector : 

 1. Detektor SE: menangkap  secondary electrons dan menghasilkan image. 

 2. Detektor BSE: menangkap backscattered electrons  dan menghasilkan image 

  sesuai perbedaan kontras berdasarkan perbedaan berat massa atom. 

 3. Detektor X-Ray: mengidentifikasi unsur kimia yang terdapat dalam material. 

 

EDS merupakan suatu sistem peralatan dan software tambahan yang dipasangkan 

pada suatu mikroskop elektron. EDS dapat digunakan untuk menganalisis semi 

kuantitatif unsur-unsur dari material. Secara umum EDS dapat digunakan untuk : 

 1.  Menganalisis kontaminan: Analisis inklusi, antarmuka, analisis partikel,  

  pemetaan unsur (elemental mapping ), analisis deposit korosi, analisis  

  ketidakmurnian (sampai ketelitian diatas 2% berat).  

 2.  Kontrol kualitas: Analisis pelapisan, verifikasi material, inklus. 

 (Prasetyo et al., 2012). 

 

Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) juga 

dapat digunakan untuk  mempelajari sifat-sifat permukaan suatu objek, yang di 

dalamnya dapat menimbulkan kekosongan. Kekosongan ini menghasilkan keadaan 

atom yang tidak stabil. Apabila atom kembali pada keadaan stabil, elektron dari 

kulit luar pindah ke kulit yang lebih dalam. Proses ini menghasilkan energi X-Ray 

tertentu dan menghasilkan perbedaan antara dua energi ikatan pada kulit tersebut. 
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Emisi X-Ray dihasilkan dari proses yang disebut XRF. Pada umumnya kulit K dan 

L terlibat pada deteksi XRF. Sehingga sering terdapat istilah Kα dan Kβ serta Lα 

dan Lβ pada XRF. Jenis spektrum X- Ray dari sampel yang diradiasi akan 

menggambarkan puncak-puncak pada intensitas yang berbeda (Viklund, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 14 Februari sampai 14 April 2022 di Laboratorium 

Non-Logam, Laboratorium Analisis Kimia Balai Penelitian Teknologi Mineral-

Badan Riset Inovasi Nasional (BPTM-BRIN). 

 

3.2   Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, mesin uji kuat 

tekan merk universal testing machines (UTM) made in Thailand Type HT-2402 

capacity 50 kN, X-Ray Fluorescence (XRF) PanAnalytical Type minipal 4, X-Ray 

Diffraction (XRD) PanAnalytical type expertpro, Scanning Electron Microscopy – 

Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) Quattro S, beaker glass 100 ml Pyrex 

made in Thailand,  ayakan 100 mesh, 325 mesh ASTM:E11 Nakatama Scientific 

Type:A6-342A, plastik sampel,  furnace, cetakan kubus ukuran 5 x 5 x 5 𝑐𝑚3, 

ember, mistar, gelas ukur, wadah nampan, dan mesin ball mill. 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, fly ash dari PLTU Tarahan, 

Lampung Selatan, tanah liat dari Desa Rejosari, Natar, Lampung Selatan, dan air. 
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3.3  Metode Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari preparasi bahan dan pembentukan batu bata. 

3.3.1 Preparasi Bahan 

Preparasi bahan pada penelitian ini adalah: 

1. Tanah liat di ball mill selama 4 jam, kemudian diayak dengan ukuran lolos 100 

mesh. Setelah itu tanah liat ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi sesuai 

dengan Tabel 3.1 

2. Fly ash ditimbang sesuai dengan 5 variasi komposisi sesuai dengan Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Variasi komposisi bahan 

Kode 

Sampel 

Komposisi 

(Tanah Liat % : Fly Ash %) 

Komposisi Bahan 

Tanah Liat (g)     Fly Ash (g)         Air (ml) 

A10 

A20 

A30 

A40 

A50 

90:10 

80:20 

70:30 

60:40 

50:50 

675 

600 

525 

450 

375 

75 

150 

225 

300 

375 

200 

220 

240 

260 

280 

 

3.3.2 Karakterisasi Bahan 

1) Tanah Liat 

Tanah liat diball mill dan diayak dengan ukuran lolos 325 mesh. Pemeriksaan 

terhadap tanah liat dilakukan dengan karakterisasi XRF. 

2) Fly Ash 

Fly ash diayak dengan ukuran lolos 325 mesh. Pemeriksaan terhadap tanah liat 

dilakukan dengan karakterisasi XRF. 
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3.3.3 Pembuatan Batu Bata 

Prosedur pembuatan batu bata dalam penelitian ini adalah: 

1. Menyiapkan bahan baku batu bata yang terdiri dari tanah liat,  fly ash, dan air. 

2. Menimbang tanah liat dan fly ash sesuai dengan komposisi yang terdapat pada 

Tabel 3.1. 

3. Menambahkan air ke dalam campuran komposisi sesuai dengan Tabel 3.1. 

4. Mengaduk campuran bahan sesuai komposisi dengan pengadukan selama ± 5 

menit. 

5. Setelah campuran bahan teraduk secara merata, bahan dimasukkan ke dalam 

alat cetakan berukuran 5 x 5 x 5 cm3. 

6. Batu bata didiamkan selama 24 jam kemudian dikeluarkan dari cetakan. 

7. Batu bata dipanaskan pada suhu 700 °C dan 800 °C yang ditahan selama 2 jam.  

 

3.3.4 Pengujian Fisis Batu Bata  

Tahap pelaksanaan pengujian batu bata berdasarkan SNI 15-2094-2000 pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Kuat tekan 

Pengujian kuat tekan pada batu bata adalah untuk mendapatkan besarnya beban 

tekan maksimum yang bisa diterima oleh batu bata. Prosedur pengujian kuat 

tekan sesuai dengan SNI 15-2094-2000 sebagai berikut: 

1. Menyiapkan batu bata yang telah diangkat dari air dan telah didiamkan 

selama 24 jam. 

2. Meletakkan batu bata simetris dengan mesin uji kuat tekan. 
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3. Melihat batu bata pada saat uji kuat tekan, kemudian mencatat beban tekan 

maksimum yang dihasilkan oleh benda uji ketika dial tidak naik lagi atau 

saat benda uji sudah hancur (P). 

4. Menghitung kuat tekan dengan Persamaan (2.1). 

 

2) Pengujian massa jenis, porositas, dan absorpsi 

Langkah-langkah pengujian massa jenis, porositas, dan absorpsi adalah: 

a. Menimbang dan mencatat massa batu bata dalam keadaan kering 

menggunakan timbangan digital (Wo). 

b. Merendam batu bata ke dalam air selama 24 jam, tujuannya agar permukaan 

benar-benar basah. 

c. Mengusap sisi permukaan batu bata yang berisi air dari masing-masing 

komposisi menggunakan kain lap, kemudian menimbangnya pada 

timbangan digital untuk mencatat massa batu bata setelah direndam dalam 

air (Ww). 

d. Menimbang batu bata kembali dalam keadaan digantung dalam air (Ws). 

dan menghitung massa jenis, persentase porositas, dan persentase absorpsi 

dengan Persamaan (2.2), (2.3) dan (2.4).   

 

3.3.5. Karakterisasi Batu Bata 

Sampel dikarakterisasi menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) menggunakan 

mesin XRF PanAnalytical Type minipal 4, X-Ray Diffraction (XRD) menggunakan 

mesin XRD PanAnalytical type expertpro, dan Scanning Electron Microscopy – 

Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS) menggunakan mesin SEM-EDS 

Quattro S. 
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir preparasi dan karakterisasi bahan baku yang digunakan dalam 

penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alir preparasi dan karakterisasi bahan baku 

 

Diagram alir dari proses penelitian ini terdapat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram alir penelitian 

Tanah liat + fly ash + air 

Batu bata 

Uji fisis (kuat tekan, massa jenis, porositas, dan absorpsi)  

Karakterisasi (XRF, XRD, dan SEM-EDS) 

• Ditimbang sesuai kompisisi pada Tabel 3.1. 

• Menambahkan air sesuai kompisisi pada Tabel 

3.2. 

• Diaduk hingga homogen. 

• Dicetak dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm3. 

• Dilepas dari cetakan setelah didiamkan selama 

24 jam 

• Dipanaskan pada suhu 700 °C dan 800 °C dan 

ditahan selama 2 jam 

• Direndam dalam bak berisi air selama 24 jam 

Tanah liat dan fly ash 

Karakterisasi XRF  

• Tanah liat di ball mill selama 4 

jam dan diayak menggunakan 

ayakan lolos 325 mesh. 

• Fly ash diayak menggunakan 

ayakan lolos 325 mesh. 



 

 
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Batu bata dengan sampel A10 pada suhu 700 °C memiliki nilai kuat tekan dan 

massa jenis tertinggi sebesar 3,68 MPa dan 2,58 g/cm3, serta memiliki nilai 

porositas dan abrobsi terendah sebesar 15,95% dan 7,34%. Sedangkan batu bata 

dengan sampel A10 pada suhu 800 °C memiliki nilai kuat tekan dan massa jenis 

tertinggi sebesar 4,17 MPa dan 2,59 g/cm3 , serta memiliki nilai porositas dan 

absorpsi terendah sebesar 15,64% dan 7,14%. 

2. Berdasarkan hasil karakterisasi XRF komposisi kimia yang dominan dari batu 

bata adalah SiO2, Al2O3, dan Fe2O3.  

3. Berdasarkan hasil karakterisasi XRD fase yang terbentuk pada batu bata adalah 

Quartz (SiO2), Hematite (Fe2O3), Anorthite (Al2O3), dan Quartz merupakan fase 

tertinggi yang terbentuk. 

4. Berdasarkan hasil karakterisasi SEM-EDS pada batu bata pada sampel A10 

menunjukkan bahwa pada biru muda yang mengandung unsur Al, dan merah 

muda yang mengandung unsur Si memiliki penyebaran warna yang merata. Batu 

bata pada sampel A50 menunjukkan bahwa biru muda yang mengandung unsur 

Si, dan biru tua yang mengandung unsur Al memiliki penyebaran warna yang 

merata. Sehingga Si dan Al adalah unsur dominan yang terdapat pada batu bata. 
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5.2 Saran 

1. Untuk memperoleh produk batu bata dengan kualitas yang baik perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut menggunakan jenis fly ash lainnya seperti fly ash yang 

berasal dari abu vulkanik. 

2. Kualitas batu bata dengan penambahan fly ash perlu ditingkatkan dengan 

memvariasikan komposisi dan suhu yang berbeda.  
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