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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini disetiap daerah banyak pembangunan yang dilakukan untuk

mempermudah aktifitas dan memberi kenyamanan masyarakat. Salah satu

pembangunan untuk sarana dan prasarana yang penting pada suatu daerah

adalah pembangunan konstruksi perkerasan jalan. Seiring meningkatnya

pembangunan tersebut, maka selayaknya kita ikut memikirkan alternatif

pembangunan dengan perencanaan tata ruang yang ideal serta

berkesinambungan demi lingkungan daerah itu sendiri. Salah satu upaya untuk

menunjang perencanaan lingkungan yang baik yaitu dengan melestarikan

ekologi tata air tanah dengan cara menjaga bidang resapan air hujan

dibeberapa lokasi. Pembangunan dalam pembuatan perkerasan jalan dan area

lingkungan dengan paving block adalah salah satu sistem yang dapat

diterapkan untuk melestarian ekologi tata air tanah

Konstruksi perkerasan menggunakan paving block memiliki kemampuan

menyeimbangkan tata air tanah, dimana celah - celah antara paving block yang

diisi pasir merupakan media yang dapat menyerap air yang selanjutnya

dialirkan kelapisan dibawahnya. Pemakaian paving block (bata beton)

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya efisien di dalam pemasangan, hemat
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dalam penggunaannya, terdapat segi artistik exterior sebuah bangunan, serta

dipandang dari segi kelestarian lingkungan sebagai sistem penyerapan air dan

ekonomis dalam harga belinya.

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 paving block (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. Dalam pembuatan paving

block untuk lebih menghemat bahan baku tidak menutup kemungkinan

ditambah bahan-bahan lain sebagai bahan pengganti bahan utama. Pada

penelitian ini mencoba untuk menggunakan bahan lain yang dicampurkan

dengan bahan utama dan dibuat menyerupai paving block akan tetapi bisa

mempunyai karakteristik fisik, fungsi, dan kuat tekan yang sama dengan

paving block yang menggunakan bahan seperti biasanya. Penelitian ini

mencoba memanfaatkan tanah dengan butiran halus yang nantinya akan

dicampurkan oleh semen dan pasir. Pemanfaatan tanah ini dikarenakan

banyaknya potensi sumber daya tanah yang mudah didapatkan dan mencari

bahan yang bisa digunakan nantinya untuk pembuatan paving block yang

sesuai dengan standar mutu SNI 03-0691-1996.

Tanah merupakan material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral

padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari

bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai

dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong diantara partikel-

partikel padat tersebut.



3

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaruh

pencampuran tanah dalam pembuatan paving block sebagai bahan utama dan

melihat apakah terjadi perubahan pada paving block dengan campuran bahan

tanah berbutir halus, semen dan pasir yang melingkupi perubahan kuat tekan

sebelum dan sesudah pembakaran paving block serta mengetahui daya serap

air paving block.

C. Batasan  Masalah

Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Sampel tanah yang digunakan merupakan sampel jenis tanah berbutir

halus di daerah Karang Anyer, Lampung Selatan.

2. Bahan semen yang digunakan merupakan semen standar

3. Pengujian fisik tanah yang dilakukan di Laboratorium yang meliputi :

a. Uji kadar air yang mengacu pada ASTM D-2216,

b. Uji berat jenis yang mengacu pada ASTM D- 854,

c. Uji analisa saringan dan hidrometer yang mengacu pada SNI 3423-

2008 dan SNI 03-3423-1994,

d. Uji batas atterberg yang mengacu pada ASTM D 4318-00 dan ASTM

D 4318,

e. Uji pemadatan tanah asli yang mengacu pada ASTM D 698-78.

4. Pembagian Campuran paving block :

a. Semen 6% + Pasir 5% + Tanah 89%

b. Semen 8% + Pasir 5% + Tanah 87%
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c. Semen 10% + Pasir 5% + Tanah 85%

Persentase campuran diambil dari berat paving block

5. Pengujian tanah campuran berupa uji pemadatan untuk mengetahui kadar

air optimum campuran.

6. Cetakan yang digunakan untuk proses pembuatan paving block adalah

berbentuk segi empat dengan ukuran 6cm x 10cm x 20cm

7. Pengujian paving block meliputi uji kuat tekan dan uji daya serap air

dengan acuan standar mutu  kekuatan paving block SNI 03-0691-1996.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh campuran semen, pasir dan tanah pada pembuatan

paving block ditinjau dari segi kuat tekan dan pengujian daya serap airnya,

lalu membandingakan nilai pengujian dengan standar SNI mutu kekuatan

paving block.

2. Mengetahui perbandingan karakteristik fisik paving block yang

menggunakan bahan tanah, semen dan pasir yang dibandingkan dengan

paving block yang biasanya.

3. Memanfaatkan sumber daya tanah untuk dijadikan olahan tanah selain

sebagai batu bata atau genteng.

4. Mengetahui apakah terjadi peningkatan terhadap kuat tekan pada paving

block sebelum dan pasca pembakaran.


