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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan  di  Indonesia  pada  era  globalisasi  seperti sekarang  ini  

sangat  pesat  dan  merata,  terutama  pembangunan sarana  transportasi dan 

pemukiman warga. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari 

meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Saat ini banyak sekali 

pembangunan yang dilakukan demi tercapainya pemenuhan fasilitas bagi 

manusia. Salah satu bagian sarana dan prasarana yang penting adalah 

konstruksi perkerasan, contohnya yaitu dengan menggunakan paving block 

untuk jalan lingkungan.  

Pembuatan jalan lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam hal perencanaan tata ruang yang ideal. Penerapan jalan lingkungan 

dengan paving block merupakan salah satu upaya untuk menunjang 

pelestarian tata air tanah. Paving block yang digunakan pada jalan lingkungan 

ini memilik celah-celah yang diisi dengan pasir sebagai media penyerapan air 

yang selanjutnya dapat dialirkan ke lapisan yang berada di bawahnya.  

Pemakaian paving block (bata beton) untuk suatu area mempunyai beberapa 

kelebihan, diantaranya memiliki sifat kuat tekan yang baik, umur rencana 
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lebih lama, dapat menahan beban dalam batasan tertentu, efisien di dalam 

pemasangan, hemat dalam penggunaannya, ekonomis dalam harga belinya dan 

merupakan konstruksi ramah lingkungan karena dapat berfungsi sebagai 

sistem penyerapan air. Berdasarkan SNI 03-0691-1996, paving block adalah 

suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland 

atau bahan perekat hidrolisis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tanpa 

bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton.  

 

Penelitian ini mencoba untuk menggunakan bahan lain yang dibuat 

menyerupai paving block, yaitu dengan menggunakan campuran bahan tanah, 

semen, dan pasir. Pemanfaatan tanah ini dilakukan karena banyaknya potensi 

sumber daya tanah yang mudah diperoleh serta mencari bahan yang dapat 

digunakan nantinya pada pembuatan paving block untuk jalan lingkungan.  

 

Dalam penelitian ini juga dilakukan pemeraman terhadap paving block, hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan paving block yang menggunakan 

bahan tanah lempung, semen, dan pasir dengan masa pemeraman pada waktu 

yang telah ditentukan yang diharapkan akan meningkatkan kekuatan paving 

block tersebut sehingga dapat menghasilkan paving block yang relatif murah 

namun memiliki kualitas yang baik agar dapat digunakan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang objektif terhadap masalah ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

pengaruh waktu pemeraman paving block dalam jangka waktu yang telah 
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ditentukan dengan bahan campuran tanah lempung, semen, dan pasir sebagai 

bahan alternatif perkerasan jalan lingkungan dengan kadar campuran yang 

berbeda- beda sehingga dapat diamati perubahan yang terjadi pada kekuatan 

paving block agar dapat disimpulkan bahwa bahan tersebut dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan perkerasan jalan lingkungan. 

 

 

C. Batasan Masalah 

 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada sifat dan karakteristik paving block 

sebelum dan sesudah dicampur dengan menggunakan tanah dengan 

melakukan pengujian-pengujian di Laboratorium. Ruang lingkup dan batasan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

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

daerah Karang Anyar, Lampung Selatan. 

2. Bahan pencampur yang digunakan adalah semen dan pasir. 

3. Pengujian yang dilakukan di laboratorium untuk sampel tanah asli 

meliputi pengujian kadar air, berat volume, batas atterberg, berat jenis, 

analisa saringan, dan uji pemadatan tanah.  

4. Pengujian terhadap pasir meliputi uji analisa saringan yang tertahan pada 

saringan no. 200 dan saringan lolos no. 100. 

5. Paving block yang digunakan adalah paving block berbentuk balok 

berukuan 20 cm x 10 cm x 6 cm. 

6. Pengujian  terhadap paving block meliputi uji daya serap dan uji kuat 

tekan yang dilakukan dengan perbandingan perlakuan pemeraman dengan 

jangka waktu 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 
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7. Pengujian paving block meliputi uji daya serap air dan uji kuat tekan, 

dengan kuat tekan ideal paving block untuk jalan lingkungan yaitu 350-

400 kg/ cm
2. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui sifat-sifat fisik tanah lempung dari daerah Karang Anyar, 

Lampung Selatan. 

2. Mengetahui nilai daya serap air dan kuat tekan paving block untuk jalan 

lingkungan yang menggunakan campuran bahan tanah lempung, semen, 

dan pasir setelah dilakukan pemeraman dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Mencari salah satu bahan alternatif untuk pembuatan paving block dari 

bahan dasar tanah lempung yang dapat digunakan sebagai bahan 

perkerasan jalan lingkungan. 


