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V.  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

sampel tanah asli dan sampel paving block, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan : 

1. Sampel tanah yang digunakan berasal dari daerah Karang Anyar, 

Kabupaten Lampung Selatan, menurut klasifikasi USCS tanah tersebut 

digolongkan pada tanah berbutir halus dan termasuk kedalam kelompok 

CL yaitu tanah lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai 

sedang. 

2. Nilai kuat tekan tertinggi paving block menggunakan bahan tanah 

lempung,semen, dan pasir terdapat pada campuran 3 yaitu 85% tanah + 

10% semen + 5% pasir. Peningkatan nilai kuat tekan paving block 

berbanding lurus dengan peningkatan persentase semen dan pasir dalam 

campuran. 

3. Pada pengujian kuat tekan paving block setelah dibakar mengalami 

peningkatan dari kuat tekan paving block sebelum dibakar. Hal ini 

disebabkan oleh efek dari pembakaran itu sendiri. Pada temperatur diatas 

800
0
 C, terjadi perubahan-perubahan kristal dari lempung dan mulai 
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terbentuk bahan gelas yang mengisi pori - pori, sehingga bahan menjadi 

padat dan kuat. 

4. Sampel paving block dengan variasi waktu pemeraman 7 hari, 14 hari, 

dan 28 hari mengalami kenaikan nilai kuat tekan. Hal ini disebabkan oleh 

lamanya waktu pemeraman sangat berperan dalam proses pengikatan 

antar partikel-partikel tanah oleh semen dan pasir. Sehingga semakin 

mengikatnya partikel tanah akan semakin meningkat pula nilai kuat 

tekan. 

5. Dari data kuat tekan pada sampel paving block sebelum dan sesudah 

dibakar dengan waktu pemeraman 7 hari, 14 hari, dan 28 hari dapat 

disimpulkan bahwa nilai kuat tekan sampel sudah cukup baik yaitu 

berkisar antara 39,93 kg/cm
2
 sampai 99,39 kg/cm

2
. Namun, nilai-nilai 

tersebut tidak memenuhi standar ideal kuat tekan paving block untuk 

jalan lingkungan dengan batasan 350 - 400 kg/cm
2 

(SNI 03-0691-1996). 

6. Pada pengujian daya serap air dengan variasi campuran yang berbeda 

memiliki daya serap air yang memenuhi standar nilai daya serap air 

berdasarkan SNI 03-0691-1996 (Tabel 1) untuk jalan lingkungan yaitu 

sebesar 3 - 10%. 

 

 

B. Saran 

 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai paving block menggunakan bahan 

tanah lempung, semen, dan pasir, disarankan beberapa hal dibawah ini untuk 

dipertimbangkan : 
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1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kadar campuran yang 

lebih bervariasi untuk mengetahui nilai optimum kuat tekan yang dapat 

dihasilkan oleh paving block dari tanah dengan campuran semen dan 

pasir serta dengan waktu pemeraman yang berbeda.  

2. Disarankan agar tidak menggunakan kadar air optimum untuk 

pencampuran saat pembuatan benda uji karena kadar air optimum hanya 

untuk mengetahui tingkat kepadatan tanah. Sebaiknya digunakan FAS 

(Faktor Air Semen) untuk menentukan banyaknya air yang akan 

digunakan. 

3. Sebaiknya digunakan bentuk dan ukuran paving block yang sesuai 

dengan standar SNI untuk kuat tekan paving block untuk mendapatkan 

nilai kuat tekan yang memenuhi standar SNI untuk kuat tekan paving 

block. 

 


