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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang sangat 

pesat khususnya di kota-kota besar, menuntut kebutuhan sarana/prasarana 

infrastruktur yang memadai, seperti perumahan, jalan, tempat parkir dan 

sebagainya. Hal ini berakibat terhadap penyempitan lahan hijau yang tersedia. 

Lahan hijau yang berkurang karena pemanfaatan bagi sarana/prasarana 

infrastruktur dan penggunaan lapis perkerasan yang kedap air tersebut akan 

mengakibatkan proses infiltrasi air ke dalam tanah terhambat sehingga akan 

menimbulkan limpasan permukaan yang berakibat banjir terutama pada 

musim hujan. 

Untuk menahan laju pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang 

dapat dikatakan tidak mungkin dilakukan, karena pembangunan merupakan 

tuntutan dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya yang 

semakin cepat saat ini. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mencari 

solusi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang ada dengan 

tetap menjaga keseimbangan lingkungan. 
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Salah satu solusi yang dapat dipilih untuk mengurangi dampak negatif dari 

pembangunan adalah dengan menggunakan material konstruksi yang multi 

fungsi, yang selain mampu menjalankan fungsinya dalam konstruksi juga 

mampu berfungsi sebagai media penyerapan air ke dalam tanah.  

Penggunaan paving block setidaknya dapat menjadi bahan penyelesaian 

terhadap masalah di atas. Paving block digunakan untuk berbagai macam 

keperluan seperti perkerasan jalan, tempat parkir, tempat penimbun 

kontainer, taman,  dan jalan lingkungan perumahan.  Paving block merupakan 

konstruksi yang ramah lingkungan, karena sifat fisik paving block yang 

mempunyai pori-pori maka dapat  meminimalisasi aliran air pada permukaan 

dan memperbanyak infiltrasi dalam tanah, sehingga tidak banyak 

mengganggu konservasi  air  tanah. Sedangkan Perkerasan dari beton 

maupun aspal bersifat kedap air, sehingga air hujan tidak dapat meresap ke 

dalam tanah sehingga air hujan akan mengalir sebagai runoff/ limpasan di 

atas jalan tersebut. 

Beberapa keunggulan lain dari Paving block adalah memiliki nilai estetika 

yang unik terutama jika didesain dengan pola dan warna yang 

indah sedangkan dari segi biaya harganya lebih rendah dibanding dengan 

jenis pengerasan konvensional yang lain. Pada kondisi pembebanan yang 

normal (sesuai dengan kualitas jalan dan kendaraan yang melalui),  paving 

block dapat digunakan dengan aman, awet dan paving block tidak mudah 

rusak. Tidak menimbulkan kebisingan dan gangguan debu pada 

saat pengerjaannya. Pemasangannya cukup mudah dan biaya perawatannya 

pun murah, karena jika dikemudian hari terjadi kerusakan cukup hanya pada 
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bagian yang rusak tersebut yang diganti. 

Berdasarkan  SNI  03-0691-1996  paving  blok  (bata  beton)  adalah  suatu 

komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau 

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

lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton. Berbeda dengan pernyataan 

SNI 03-0691-1996  tersebut pada percobaan ini material utama yang akan 

digunakan adalah tanah lempung, beranjak dari teori bahwa tanah lempung 

mengandung silika, alumina, dan zat lainnya dimana tanah lempung dapat 

distabilisasi dengan mencampur material berupa kapur,  maka tanah lempung 

dipilih sebagai bahan utama dari pembuatan paving block.  

Pada proses pembuatan paving block jenis ini dilakukan beberapa tahapan 

setelah pencetakan yaitu pengeringan, pembakaran dan pemeraman. Namun 

pada penelitian ini fokus pada waktu pemeraman. Waktu pemeraman akan 

mempengaruhi besarnya nilai kuat tekan pada paving block walaupun terbuat 

dari tanah lempung dan kapur namun prinsipnya akan sama dengan paving block 

konvensional dimana biasanya  pada  lama waktu pemeraman tertentu dapat 

menaikkan nilai kuat tekan. Untuk melihat besarnya penambahan kekuatan maka 

setelah pemeraman dilakukan uji kuat tekan. 

Dari uji coba dengan menggunakan bahan yang belum biasa digunakan ini, 

maka diperlukan suatu penelitian secara berkala  dan   berkelanjutan   untuk   

memenuhi   syarat  paving b l o c k  yang baik kualitasnya. Sehingga hasil 

yang di dapat dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang teknik  

sipil.   
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B. Rumusan Masalah 

Paving block  hanya dibuat dari campuran material tanah lempung dan kapur, 

dengan campuran material sederhana ini akankah memenuhi standar mutu 

yang berlaku. Untuk melihat layak tidaknya paving block ini akan 

dibandingkan dengan  paving block konvensiaonal ditinjau dari besarnya nilai 

kuat tekan yang dihasilkan. Besarnya nilai kuat tekan turut dipengaruhi oleh 

waktu pemeraman untuk itu akan dilihat  pengaruh variasi waktu pemeraman 

terhadap kekuatan paving block. 

C. Pembatasan Masalah 

1. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung di desa Karang 

Anyar, Lampung Selatan. 

2.  Bahan pencampur yang digunakan adalah kapur biasa yang digunakan 

untuk bangunan. 

3. Pengujian yang dilakukan di laboratorium untuk sampel tanah asli 

meliputi pengujian kadar air, berat jenis, batas Atterberg, analisa 

saringan, berat volume. 

4. Terdapat 3 kondisi pencampuran,  yaitu : 

a. 6% kapur + 94% tanah 

b. 8% kapur + 92% tanah  

c. 10% kapur + 90% tanah 

5. Jenis cetakan paving block berupa persegi panjang dengan panjang sisi 

200 mm, lebar 100 mm dan tebal 60 mm. 
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6. Pemeraman selama 7, 14 dan 28 hari. 

7. Pembakaran selama 24 jam. 

8. Uji kuat tekan yang dilakukan : 

 Setelah pemeraman selama 7, 14 dan 28 hari tanpa pembakaran 

masing-masing 3 sampel, dengan total 9 sampel untuk tiap-tiap 

persentase campuran. 

 Setelah pemeraman selama 7, 14 dan 28 hari pasca pembakaran 

masing-masing 3 sampel, dengan total 9 sampel untuk tiap-tiap 

persentase campuran. 

9. Uji porositas selama 24 jam untuk sampel tanpa pembakaran dan pasca 

pembakaran setelah pemeraman pada hari ke 7, hari ke 14, dann hari ke 

28. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanis tanah lempung di desa Karang 

Anyar, Lampung Selatan. 

2. Mengetahui nilai kuat tekan dan porositas paving block dari campuran 

material kapur dan tanah lempung. 

3. Mengetahui pengaruh variasi waktu pemeraman terhadap besarnya kuat 

tekan paving block. 

4. Menyimpulkan apakah paving block dengan campuran lempung dan 

kapur memenuhi mutu yang disyaratkan.  

 


