
 

 

 

 

 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan paving block sebagai alternatif perkerasan jalan lingkungan 

akhir-akhir ini mulai marak digunakan. Meningkatnya kebutuhan akan 

perkerasaan jalan lingkungan menimbulkan banyaknya penelitian yang  

dilakukan bertujuan untuk menghasilkan kualitas mutu paving block yang 

lebih baik. Paving block yang memiliki mutu kualitas yang baik adalah paving 

block yang memiliki nilai kuat tekan yang tinggi untuk menahan beban yang 

berada diatasnya.  

Untuk menghasilkan paving block yang memiliki kekuatan yang baik, sangat 

bergantung pada material yang terkandung didalamnya. Berbagai penelitian 

dilakukan untuk mencari alternatif variasi bahan guna menghasilkan paving 

block yang efisien dan memiliki karakteristik yang baik. Salah satunya dengan 

pemanfaatan material tanah dan pecahan batu karang.  

Di daerah Pesisir Lampung Selatan, pecahan batu karang umumnya digunakan 

oleh masyarakat sekitar pantai sebagai alternatif campuran bahan dalam 

pekerjaan konstruksi bangunan. Sulitnya mendapatkan material bahan karena 

keterbatasan daya beli dan jangkauan distribusi material, membuat masyarakat 

di daerah pesisir pantai terpaksa menggunakan pecahan batu karang sebagai 
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sumber daya alam yang tersedia untuk keperluan konstruksi bangunan. 

Banyaknya kegunaan pecahan batu karang sebagai campuran bahan bangunan, 

menggagaskan ide untuk meneliti kemungkinan pecahan batu karang dapat 

digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan lingkungan salah satunya adalah 

paving block.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh serbuk karang terhadap kekuatan tekan paving 

block. 

2. Bagaimana pengaruh serbuk karang terhadap nilai penyerapan air pada 

paving block. 

3. Bagaimana karakteristik paving block berbahan dasar tanah lempung 

dengan campuran serbuk batu karang yang dibandingkan dengan paving 

block pasir dengan campuran yang sama. 

4. Bagaimana hubungan antara kuat tekan dengan nilai penyerapan air pada 

paving block. 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini permasalahan yang akan diteliti dibatasi oleh hal-hal 

berikut: 

1.  Sampel tanah yang digunakan sebagai bahan campuran paving block 

adalah tanah lempung. 
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2.  Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan paving adalah serbuk 

karang. 

3.  Nilai kadar serbuk karang yang diteliti adalah 0%, 5%, 10 %, dan 15 % 

dari total perbandingan campuran bahan. 

4.  Proses pemadatan pembuatan paving block dilakukan dengan 

mengunakan mesin press getar manual.  

5.  Sampel akan diuji pada saat mencapai umur 14 hari (Standar lama 

pengeringan minimal untuk semen Portland). 

6.  Pengujian paving block dititik beratkan pada pengujian kuat tekan dan 

nilai penyerapan air pada paving block. 

7.  Pengujian kuat tekan dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi 

dengan menggunakan alat compression test machine (CTM). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimanakah pengaruh campuran bahan serbuk karang 

terhadap karakteristik paving block. 

2. Mengetahui dan membandingkan kekuatan tekan paving block yang 

menggunakan material pasir dan paving block yang menggunakan 

material tanah lempung yang masing-masing diberi penambahan serbuk 

karang. 

3. Mengetahui pengaruh penambahan serbuk karang terhadap nilai 

penyerapan air pada paving block. 
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4. Mengetahui korelasi antara nilai kuat tekan dengan nilai penyerapan air 

pada paving block. 

5. Mengetahui kadar optimum serbuk karang dalam campuran paving block. 

 

E.   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan informasi tentang karakterisik paving block berbahan pasir 

dan tanah lempung yang diberi tambahan material serbuk karang. 

2. Mengembangkan penelitian pembuatan paving block dengan 

menggunakan  bahan-bahan alternatif lain. 

3. Memberikan informasi tentang karakteristik paving block yang baik dan 

tepat guna untuk masyarakat umum. 

 

 


