
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pembuatan paving block 

dengan bahan campuran tanah lempung dan serbuk karang dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penambahan serbuk karang memiliki pengaruh terhadap nilai kekuatan 

tekan paving block. Naiknya nilai kekuatan tekan paving block seiiring 

dengan penambahan serbuk karang pada kadar optimum 5%-10% , dan 

mengalami penurunan di kadar campuran 15 %.  

2. Nilai penyerapan air paving block cenderung turun pada kadar 

penambahan serbuk karang 5%-10% dan kemudian naik pada kadar 15%. 

Turunnya penyerapan air pada kadar 5%-10% membuktikan bahwa 

serbuk karang mampu menaikkan kepadatan partikel paving block. Akan 

tetapi, penambahan serbuk karang diluar kadar optimum, justru menaikan 

nilai penyerapan air.   

3. Berdasarkan mutu yang dihasilkan dalam pengujian, paving block 

berbahan pasir lebih ditujukan untuk penggunaan struktural seperti untuk 

jalan atau pelataran parkir. Sedangkan paving block berbahan tanah 

lempung dapat digunakan untuk pemakaian non struktural seperti untuk 

penggunaan pada taman. 
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4. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan serbuk pecahan 

karang terbukti dapat digunakan sebagai bahan campuran beton ataupun 

paving block akan tetapi, dengan batas pemakaian yang perlu 

diperhatikan karena apabila penggunaannya berlebihan dapat 

menurunkan kualitas beton/paving block. 

5. Adanya korelasi yang erat antara kuat tekan dan penyerapan air. Naiknya 

nilai kuat tekan pada paving block berbanding terbalik dengan nilai 

penyerapan airnya yang cenderung menurun dan berlaku sebaliknya, 

turunnya nilai kuat tekan paving block maka nilai penyerapan air pun 

semakin menaik. 

 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang timbul setelah melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan material tanah 

sebagai bahan paving block guna mendapatkan kualitas paving block 

yang lebih baik, salah satunya dengan penggunaan variasi perbandingan 

jumlah semen terhadap tanah dan penggunaan bahan tambahan lain.   

2. Pengujian paving block perlu di perluas dengan menambah pengujian-

pengujian lain yang  berbeda seperti pengujian ketahanan aus ataupun 

pengujian kuat tarik belah. Namun karena keterbatasan alat pada 

laboratorium FT Unila, pengujian tersebut tidak dapat dilakukan. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut penggunaan karang mati (fosil 

karang) untuk digunakan bukan hanya sebagai bahan serbuk tambahan 

pada paving block melainkan sebagai bahan pengganti material screening 
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dengan ukuran yang lebih besar yang umum digunakan sebagai 

campuran paving block.  

 


