
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini paving block banyak digunakan sebagai unsur bangunan untuk 

pembuatan konstruksi bangunan, khususnya untuk perkerasan pekarangan 

atau halaman, jalan lingkungan, dan pelataran parkir. Paving block banyak 

digunakan karena memiliki sifat kuat tekan yang baik, dapat menahan beban 

dalam batasan tertentu, umur rencana lebih lama, dan mudah dalam pekerjaan 

pemasangan. Selain keuntungan tersebut, paving block juga lebih baik 

dibandingkan perkerasan lainnya ditinjau dari segi ekonomis 

pemeliharaannya, serta dari segi artistik eksterior sebuah bangunan, juga bila 

dipandang dari segi kelestarian lingkungan, sebagai sistem penyerapan air. 

Paving block atau bata beton adalah suatu komponen bahan bangunan yang 

dibuat dari bahan campuran semen portland atau bahan perekat lainnya, air 

dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang tidak mengurangi 

mutu paving block tersebut. (SNI-03-0691-1996).  

Penggunaan material penyusun utama paving block seperti semen dan pasir 

relatif mahal. Untuk itu, peneliti mencoba menggunakan bahan tanah 

lempung dan bahan additive seperti kapur dan fly ash sebagai bahan 

pengganti bahan utama paving block tersebut.  
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Tanah lempung terdiri sekumpulan partikel-partikel mineral lempung dan 

pada intinya adalah hidrat aluminium silikat yang mengandung ion-ion Mg, 

K, Ca, Na dan Fe. Mineral-mineral lempung digolongkan ke dalam empat 

golongan besar, yaitu kaolinit, montmorillonit, illit (mika hidrat) dan chlorite. 

Mineral-mineral lempung ini merupakan produk pelapukan batuan yang 

terbentuk dari penguraian kimiawi mineral-mineral silikat lainnya dan 

selanjutnya terangkut ke lokasi pengendapan oleh berbagai kekuatan. 

Lempung atau tanah liat merupakan tanah dengan butiran yang sangat halus, 

bersifat plastik, yaitu mudah dibentuk, dan mempunyai daya lekat. 

Fly ash merupakan limbah dari pembakaran batu bara yang memiliki ukuran 

butiran yang halus dan berwarna keabu-abuan. Komponen utama dari fly ash 

atau abu terbang antara lain silika (SiO2), alumina (Al2O3), oksida besi 

(Fe2O3), dan kalsium oksida (CaO), serta unsur tambahan lain seperti 

magnesium oksida (MgO), titanium oksida (TiO2), alkalin (Na2O dan K2O), 

sulfur trioksida (SO3), pospor oksida (P2O5), dan karbon. 

Abu terbang sendiri tidak memiliki kemampuan mengikat seperti halnya 

semen. Tetapi dengan kehadiran air dan ukuran partikelnya yang halus, 

oksida silika yang dikandung oleh abu terbang akan bereaksi secara kimia 

dengan kalsium hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan 

menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat. 

Sedangkan kapur yang digunakan disini adalah kapur putih halus yang biasa 

digunakan untuk bahan bangunan. Batuan kapur ini lebih bersifat sebagai 

pengikat apabila dicampur dengan bahan yang lain dengan perbandingan 
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tertentu. Peneliti menggunakan bahan additive kapur karena kesesuaiannya 

dengan jenis tanah, mudah didapat, murah harganya, dan tidak mencemari 

lingkungan. Sementara itu, penggunaan fly ash dapat mengurangi tumpukan 

limbah di PLTU Tarahan Lampung, karena saat ini masih belum banyak 

ditemukan penggunaan yang tepat, sedangkan produksi limbah batubara atau  

fly ash (abu terbang) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Harga jual dari 

material fly ash pun relatif murah. Oleh karena itu, penelitian tentang 

penggunaan fly ash yang tepat harus terus dikembangkan. Hal ini disebabkan 

fly ash memiliki potensi sebagai bahan bangunan yang baik namun biaya 

produksinya murah. 

Dalam penelitian ini dilakukan pemeraman terhadap paving block. 

Pemeraman dalam hal ini dimaksudkan untuk pemeliharaan paving block 

yang menggunakan bahan tanah lempung dengan bahan additive kapur dan 

fly ash dengan variasi waktu pemeraman yaitu pemeraman selama 7 hari, 14 

hari, dan 28 hari yang diharapkan akan meningkatkan kekuatan paving block 

tersebut sehingga dapat menghasilkan paving block yang relatif murah namun 

memiliki kualitas yang baik yang dapat digunakan oleh masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh  

yang terjadi pada paving block yang menggunakan bahan tanah lempung 

dengan bahan additive kapur dan fly ash (abu terbang) akibat dilakukannya 

pemeraman dengan variasi waktu pemeraman yaitu pemeraman selama 7 

hari, 14 hari, dan 28 hari melingkupi kuat tekan dan daya serap airnya. 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini akan dibatasi beberapa masalah, diantaranya : 

1. Tanah lempung berasal dari Karang Anyar, Lampung Selatan. 

2. Pengujian yang dilakukan untuk karakteristik tanah meliputi pengujian 

kadar air, berat jenis, batas-batas Atterberg, analisa saringan, dan 

pemadatan. 

3. Fly ash (abu terbang) berasal dari PLTU Tarahan Lampung. 

4. Paving block terbuat dari tanah lempung dengan bahan additive kapur dan 

fly ash. 

5. Paving block dicetak menggunakan mesin press sistem hidrolik dan 

vibrasi dengan cetakan berbentuk persegi panjang dengan panjang 200 

mm, lebar 100 mm dan tebal 60 mm. 

6. Penambahan campuran dilakukan pada tiga kondisi, yaitu : 

Campuran 1 = 3% fly ash + 3 % kapur + 94 % tanah. 

Campuran 2 = 4 % fly ash + 4 % kapur + 92 % tanah. 

Campuran 3  = 5 % fly ash + 5 % kapur + 90 % tanah. 

7. Variasi waktu pemeraman yaitu : 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

8. Waktu pembakaran benda uji paving block selama 24 jam. 

9. Pengujian kuat tekan untuk paving block yang tidak dibakar dan paving 

block yang telah dibakar. 

10. Uji daya serap air untuk paving block yang telah dibakar setelah paving 

block direndam selama 24 jam. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui karakteristik tanah yang digunakan dalam pembuatan benda 

uji paving block menggunakan bahan tanah lempung dengan bahan 

tambahan kapur dan fly ash. 

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

menggunakan bahan tanah lempung dengan bahan tambahan kapur dan fly 

ash. 

3. Mengetahui pengaruh waktu pemeraman terhadap kuat tekan yang 

dihasilkan paving block yang menggunakan bahan tanah lempung dengan 

bahan tambahan kapur dan fly ash dengan variasi waktu pemeraman yaitu 

pemeraman selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. 

4. Menghasilkan paving block menggunakan bahan tanah lempung dengan 

bahan tambahan kapur dan fly ash sebagai alternatif  dari pembuatan 

paving block yang dapat digunakan oleh masyarakat. 


