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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Paving Block

1. Pengertian Paving Block

Paving block mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1976  sebagai bahan

penutup dan pengerasan permukaan tanah. Paving block (bata beton)

adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran

semen portland atau bahan perekat hidrolis, air, dan agregat (abu

batu/pasir) dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya dengan komposisi

tertentu (SNI 03- 0691-1996). Paving block juga mempunyai permukaan

semi permeable atau permeable yang memungkinkan air dapat masuk ke

dalam tanah. Paving block yang dimanfaatkan sebagai lapisan perkerasan,

baik di dalam atau di luar bangunan dapat berwarna seperti aslinya atau

diberi warna tertentu (SNI 03-0691-1996).

2. Kegunaan Paving Block

Paving block sangat luas penggunaannya untuk berbagai keperluan, mulai

dari keperluan yang sederhana sampai penggunaan yang memerlukan

spesifikasi khusus. Paving block dapat digunakan untuk perkerasan jalan

di komplek perumahan atau kawasan pemukiman, memperindah trotoar
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jalan di kota-kota, memperindah taman, pekarangan dan halaman rumah,

perkerasan areal parkir, areal perkantoran, pabrik, taman dan halaman

sekolah, serta di kawasan hotel dan restoran. Paving block bahkan dapat

digunakan pada areal khusus seperti pada pelabuhan peti kemas, bandar

udara, terminal bis dan stasiun kereta.

Keunggulan paving block dari bebagai segi pemanfaatanya dan

pembuatannya membuat produksi paving block sekarang ini mulai banyak

ditekuni industri rumahan dan industri besar. Adapun keunggulannya

antara lain:

a. Pembuatanya mudah sehingga memberikan kesempatan kerja yang

luas kepada masyarakat.

b. Bila ada kerusakan, perbaikannya tidak memerlukan bahan tambahan

yang banyak karena paving block merupakan bahan yang dapat dipakai

kembali meskipun telah mengalami pembongkaran.

c. Tahan terhadap beban statis, dinamik dan kejut yang tinggi

d. Cukup fleksibel untuk mengatasi perbedaan penurunan (differential

sattlement)

e. Mempunyai durabilitas yang baik.

Segala sesuatu yang mempunyai kelebihan pasti mempunyai kekurangan

atau kelemahan. Adapun kelemahan dari Paving Block yaitu mudah

bergelombang bila pondasinya tidak kuat dan kurang nyaman untuk

kendaraan dengan kecepatan tinggi.
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3. Klasifikasi Paving Block

Berdasarkan SK SNI T – 04 – 1990 – F, klasifikasi paving block (balok

beton) didasarkan atas bentuk, tebal, kekuatan, dan warna. Klasifikasi

tersebut antara lain :

a. Klasifikasi berdasarkan ketebalan paving block ada tiga macam, yaitu :

1) paving block dengan ketebalan 60 mm digunakan untuk beban lalu

lintas ringan dengan frekuensi terbatas, misalnya : sepeda motor,

pejalan kaki.

2) paving block dengan ketebalan 80 mm digunakan untuk beban lalu

lintas sedang atau berat dan padat frekuensinya, misalnya : mobil,

pick-up, truk, bus.

3) paving block dengan ketebalan 100 mm digunakan untuk beban lalu

lintas super berat, misalnya : tronton, loader.

Pemilihan bentuk dan ketebalan dalam pemakaian harus disesuaikan

dengan rencana penggunaannya, dan kuat tekan paving block tersebut

juga harus diperhatikan. Ukuran bata beton mempunyai ukuran tebal

yang paling nominal minimum 60 mm dengan toleransi ± 8 % .

b. Klasifikasi berdasarkan bentuk bentuk paving block secara garis besar

terbagi atas dua macam, yaitu :

1). Paving block bentuk segi empat

2). Paving block bentuk segi banyak

Pemakaian bentuk segi empat untuk lalulintas sedang dan berat lebih

cocok karena sifat pengunciannya yang konstan serta mudah dibongkar



8

jika sewaktu – waktu ada perbaikan. Untuk keperluan konstruksi ringan

(misalnya : trotoar, tempat parkir, jalan lingkungan) dapat dipakai

bentuk segi empat maupun segi banyak.

c. Klasifikasi berdasarkan kekuatan Pembagian kelas paving block

berdasarkan mutu betonnya adalah :

1) paving block dengan mutu beton fc’ 37,35 MPA

2) paving block dengan mutu beton fc’ 27,0 MPA

d. Klasifikasi berdasarkan warna-warna yang tersedia dipasaran antara lain

abu-abu, hitam, dan merah. Paving block yang berwarna untuk

menambah keindahan juga dapat digunakan untuk memberi batas pada

perkerasan seperti tempat parkir, trotoar, dan lain-lain.

4. Cara Pembuatan Paving Block

Cara pembuatan Paving Block yang biasanya digunakan dalam masyarakat

dapat diklasifikasikan menjadi dua metode, yaitu :

a. Metode Konvensional

Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan oleh

masyarakat kita dan lebih dikenal dengan metode gablokan.

Pembuatan paving block cara konvensional dilakukan dengan

menggunakan alat gablokan dengan beban pemadatan yang

berpengaruh terhadap tenaga orang yang mengerjakan.

Metode ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai industri rumah

tangga karena selain alat yang digunakan sederhana, juga mudah
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dalam proses pembuatannya sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja.

Semakin kuat tenaga orang yang mengerjakan maka akan semakin

padat dan kuat paving block yang dihasilkan. Dilihat dari cara

pembuatannya maka akan mengakibatkan pekerja cepat kelelahan

karena proses pemadatan dilakukan dengan menghantamkan alat

pemadat pada adukan yang berada dalam cetakan.

Adapun keuntungan pembuatan secara konvensional ini adalah :

1) Dapat dilakukan oleh pemodal kecil

2) Alat cetak relatif murah

3) Dapat dilakukan dimana dan oleh siapa saja ( home industri )

Sedangkan kerugian dalam pembuatan secara konvensional ini adalah:

1) Kuat tekan umumnya rendah dan tidak stabil

2) Dalam sekali cetak hanya satu buah paving

3) Tidak dapat diproduksi secara masal

b. Metode Mekanis

Metode mekanis di dalam masyarakat biasa disebut metode press.

Metode ini masih jarang digunakan karena untuk pembuatan paving

block dengan metode mekanis membutuhkan alat yang harganya relatif

mahal. Metode mekanis biasanya digunakan oleh pabrik dengan skala

industri sedang atau besar. Pembuatan paving block cara mekanis

dilakukan dengan menggunakan mesin

Adapun keuntungan pembuatan dengan metode mekanis  ini adalah :

1) Kuat tekan yang dihasilkan relatif stabil sesuai mix design.
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2) Dalam sekali cetak, lebih dari satu paving block tergantung jumlah

alat cetak.

3) Dapat diproduksi secara masal.

Sedangkan kerugian dalam pembuatan dengan metode mekanis ini

adalah:

1) Hanya bisa dilakukan oleh pemodal besar.

2) Alat cetak relatif mahal.

3) Tidak dapat dilakukan disembarang tempat.

5. Standar Mutu

Paving block yang diproduksi harus memiliki standar mutu. Mutu

kekuatan dan mutu suatu paving block ditentukan oleh bahan dasarnya,

bahan tambahan, proses pembuatannya dan alat yang digunakan untuk

membuat paving block. Adapun standar mutu kekuatan yang harus

dipenuhi paving block untuk lantai menurut  SNI 03-0691-1996 adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.  Kekuatan Fisik Paving Block

Mutu Kegunaan

Kuat Tekan
(Kg/cm2)

Ketahanan Aus
(mm/menit)

Penyerapan
Air Rata-

Rata Maks
(%)

rata-
rata minimum

rata-
rata minimum

A
Perkerasan

jalan 400 350 0,009 0,103 3
B parkir mobil 200 170 0,13 1,149 6
C Pejalan kaki 150 125 0,16 1,184 8
D Taman Kota 100 85 0,219 0,251 10

Sumber : SNI 03-0691-1996
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6. Pola Pemasangan Paving Block

Pemasangan Paving block dapat dibuat dengan kombinasi warna sesuai

estetika yang dirancang dapat berupa logo, tulisan dan batasan area parkir

atau petunjuk arah pada suatu daerah pemukiman. Kombinasi antara pola

pemasangan, bentuk, mutu dan tebal dapat dilihat pada Tabel. 2

Tabel 2. Kombinasi Pola Pemasangan, Mutu, Tebal Paving Block

No.
Penggunaan

Kombinasi

Kelas Tebal (mm) Pola

1. Trotoar dan
pertamanan

II 60 SB, AT, TI

2. Tempat parkir dan
garasi

II 60 Sb, AT, TI

3. Jalan lingkungan I/II 60/80 TI

4. Terminal Bus I 80 TI

5. Container Yard, Taxy
Way

I 100 TI

Sumber : SK SNI T – 04 – 1990 - F
Catatan Pola : SB = Susunan Bata, AT = Anyaman Tikar, TI = Tulang Ikan

B. Tanah

1. Pengertian Tanah

Tanah didefinisikan sebagai 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 (Das, 1995).
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Sedangkan menurut Dunn, 1980 berdasarkan asalnya, tanah

diklasifikasikan secara luas menjadi 2 macam yaitu :

a. Tanah organik adalah campuran yang mengandung bagian-bagian

yang cukup berarti berasal dari lapukan dan sisa tanaman dan kadang-

kadang dari kumpulan kerangka dan kulit organisme.

b. Tanah anorganik adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan

secara kimia ataupun fisis.

Menurut Bowles (1991), tanah adalah  campuran  partikel-partikel yang

terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut :

a. Berangkal (boulders), yaitu potongan batuan yang besar, biasanya

lebih besar dari 250 mm sampai 300 mm. Untuk kisaran ukuran 150

mm sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut sebagai kerakal

(cobbles) atau pebbes.

b. Kerikil (gravel), yaitu partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai

150 mm.

c. Pasir (sand), yaitu batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm.

Berkisar dari kasar (3 mm sampai 5 mm) samapai halus (< 1mm).

d. Lanau (silt), yaitu partikel batuan yang berukuran dari 0,002 mm

sampai 0,074 mm.

e. Lempung (clay), yaitu partikel mineral yang berukuran lebih kecil dari

0,002 mm. Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesif

pada tanah yang “kohesif”.

f. Koloid (colloids), partikel mineral yang “diam” yang berukuran lebih

kecil dari 0,001 mm.
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2. Klasifikasi Tanah

Sistem klasifikasi tanah adalah sistem pengaturan beberapa jenis tanah

yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok

dan sub kelompok berdasarkan pemakaian. Sistem klasifikasi tanah

memberikan bahasa yang mudah untuk menjelaskan secara singkat sifat-

sifat tanah yang bervariasi tanpa penjelasan yang terperinci (Das, 1995).

Menurut Bowles (1989) Klasifikasi tanah berfungsi untuk studi yang lebih

terinci mengenai keadaan tanah tersebut serta kebutuhan akan pengujian

untuk menentukan sifat teknis tanah.

Sistem klasifikasi tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Klasifikasi  Berdasarkan Tekstur dan Ukuran

Sistem klasifikasi ini di dasarkan pada keadaan permukaan tanah yang

bersangkutan, sehingga dipengaruhi oleh ukuran butiran tanah dalam

tanah. Klasifikasi ini sangat sederhana di dasarkan pada distribusi

ukuran tanah saja.

Tabel 3. Klasifikasi Berdasarkan Ukuran Butiran

Sistem

Klasifikasi

Ukuran Butir (mm)

100     10 1 0,1          0,01 0,001

MIT
Kerikil Pasir Lanau Lempung

>2 <0.06 < 0.002

AASHTO
Kerikil Pasir Lanau Lempung

>2 < 0.075 <0.002

Unified
Kerikil Pasir Fraksi halus (Lanau

Lempung
>4.75 < 0.075



14

b. Klasifikasi Berdasarkan Pemakaian

Pada sistem klasifikasi ini memperhitungkan sifat plastisitas tanah dan

menunjukkan sifat-sifat tanah yang penting. Pada saat ini terdapat dua

sistem klasifikasi tanah yang sering dipakai dalam bidang teknik.

Kedua sistem klasifikasi itu memperhitungkan distribusi ukuran butir

dan batas-batas Atterberg.

Ada beberapa macam sistem klasifikasi tanah sebagai hasil

pengembangan dari sistem klasifikasi yang sudah ada.  Tetapi yang

paling umum digunakan adalah:

1) Sistem Klasifikasi Tanah Unified (Unified Soil Classification
System/ USCS)

Sistem klasifikasi tanah unified atau Unified Soil Classification

System (USCS) diajukan pertama kali oleh Prof.  Arthur

Cassagrande pada tahun 1942 untuk mengelompokkan tanah

berdasarkan sifat teksturnya dan selanjutnya dikembangkan oleh

United State Bureau of Reclamation (USBR) dan United State

Army Corps of Engineer (USACE).  Kemudian American Society

for Testing and Materials (ASTM) memakai USCS sebagai metode

standar untuk mengklasifikasikan tanah.

Menurut sistem ini tanah dikelompokkan dalam dua kelompok

besar (Das,1993), yaitu:

 Tanah berbutir kasar, yaitu tanah yang mempunyai prosentase

lolos ayakan No.200 < 50 %.
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Klasifikasi tanah berbutir kasar terutama tergantung pada

analisa ukuran butiran dan distribusi ukuran partikel. Tanah

berbutir kasar dapat berupa salah satu dari hal di bawah ini :

 Kerikil (G) apabila lebih dari setengah fraksi kasar tertahan

pada saringan No. 4

 Pasir (S) apabila lebih dari setengah fraksi kasar berada

diantara ukuran saringan No. 4 dan No. 200

 Tanah berbutir halus adalah tanah dengan persentase lolos

ayakan No. 200 > 50 %. Tanah berbutir ini dibagi menjadi

lanau (M). Lempung Anorganik (C) dan Tanah Organik (O)

tergantung bagaimana tanah itu terletak pada grafik plastisitas.

Tabel 4. Keterangan Simbol Berdasarkan Klasifikasi Tanah Unified
(Bowles,1991)

Jenis Tanah Simbol Sub Kelompok Simbol

Kerikil

Pasir

Lanau
Lempung
Organik
Gambut

G

S

M
C
O
Pt

Gradasi Baik
Gradasi Buruk
Berlanau
Berlempung

WL<50%
WL>50%

W
P
M
C

L
H

Faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk mendapatkan klasifikasi

yang benar adalah sebagai berikut :

 Persentase butiran yang lolos saringan No. 200.

 Persentase fraksi kasar yang lolos saringan No. 40

 Batas cair (LL) dan indeks plastisitas (PI).
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Tabel 5. Sistem Klasifikasi Tanah USCS
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Manual untuk identifikasi secara visual dapat
dilihat di ASTM Designation D-2488

Sumber : Hary Christady, 1996.

Batas Cair
(%)
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2) Sistem klasifikasi AASHTO

Sistem Klasifikasi AASHTO (American Association of  State

Highway and Transportation Official) dikembangkan pada tahun

1929 dan mengalami beberapa kali revisi hingga tahun 1945 dan

dipergunakan hingga sekarang, yang diajukan oleh Commite on

Classification of Material for Subgrade and Granular Type Road

of the Highway Research Board (ASTM Standar No. D-3282,

AASHTO model M145). Sistem klasifikasi ini bertujuan untuk

menentukan kualitas tanah guna pekerjaan jalan yaitu lapis dasar

(sub-base) dan tanah dasar (subgrade).

Dalam sistem ini tanah dikelompokkan menjadi tujuh kelompok

besar yaitu A1 sampai dengan A7. Tanah  yang termasuk dalam

golongan A-1, A-2,  dan A-3 masuk kedalam tanah berbutir

dimana 35% atau kurang dari jumlah butiran tanah yang lolos

ayakan No.200, sedangkan tanah yang masuk dalam golongan A-4,

A-5, A-6 dan A-7 adalah tanah lanau atau lempung. Sistem

klasifikasi ini didasarkan pada kriteria di bawah ini :

a) Ukuran Butir

Kerikil : bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 75

mm   dan tertahan pada saringan diameter 2 mm (No.10).

Pasir : bagian tanah yang lolos saringan dengan diameter 2

mm dan tertahan pada saringan diameter 0,075 mm (No. 200).
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Lanau dan lempung : bagian tanah yang lolos saringan dengan

diameter 0,075 (No. 200).

b) Plastisitas

Nama berlanau dipakai apabila bagian-bagian yang halus dari

tanah mempunyai indeks plastis sebesar 10 atau kurang. Nama

berlempung dipakai bilamana bagian-bagian yang halus dari

tanah mempunyai indeks plastis indeks plastisnya 11 atau

lebih.

c) Apabila batuan (ukuran lebih besar dari 75 mm) di temukan di

dalam contoh tanah yang akan ditentukan klasifikasi tanahnya,

maka batuan-batuan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu.

Tetapi, persentase dari batuan yang dileluarkan tersebut harus

dicatat.

Apabila sistem klasifikasi AASTHO dipakai untuk

mengklasifikasikan tanah, maka data dari hasil uji dicocokan pada

Gambar .1.

Gambar 1. Hubungan Batas Cair dan Indeks Plastisitas Untuk Klasifikasi Tanah
Berdasarkan Sistem AASHTO (Das,1998)
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C. Tanah Lempung

Tanah lempung merupakan agregat partikel-partikel berukuran mikroskopik

dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur

penyusun batuan, dan bersifat plastis dalam selang kadar air sedang sampai

luas. Dalam keadaan kering sangat keras, dan tak mudah terkelupas hanya

dengan jari tangan. Selain itu, permeabilitas lempung sangat rendah (Terzaghi

dan Peck, 1987).

Menurut Craig (1991), tanah lempung adalah mineral tanah sebagai

kelompok-kelompok partikel kristal koloid berukuran kurang dari 0,002 mm

yang terjadi akibat proses pelapukan kimia pada batuan yang salah satu

penyebabnya adalah air yang mengandung asam ataupun alkali, dan

karbondioksida.

1. Jenis Mineral Lempung

a. Kaolinite

Kaolinite merupakan anggota kelompok kaolinite serpentin, yaitu

hidrus alumino silikat dengan rumus kimia Al2 Si2O5(OH)4.

Kekokohan sifat struktur dari partikel kaolinite menyebabkan sifat-

sifat plastisitas dan daya pengembangan atau menyusut kaolinite

menjadi rendah.

b. Montmorilonite

Mineral ini memiliki potensi plastisitas dan mengembang atau

menyusut yang tinggi sehingga bersifat plastis pada keadaan basah dan



20

keras pada keadaan kering. Rumus kimia montmorilonite adalah

Al2Mg(Si4O10)(OH)2 x H2O.

c. Illite

Illite adalah mineral bermika yang sering dikenal sebagai mika tanah

dan merupakan mika yang berukuran lempung. Istilah illite dipakai

untuk tanah berbutir halus, sedangkan tanah berbutir kasar disebut

mika hidrus. Rumus kimia illite adalah KyAl2(Fe2Mg2Mg3)

(Si4yAly)O10(OH)2.

2. Ciri - Ciri Tanah Lempung

Tanah lempung memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Tekstur tanahnya cenderung lengket bila dalam keadaan basah dan

kuat menyatu antara butiran tanah yang satu dengan lainnya.

b. Dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus.

c. Merupakan bahan baku pembuatan tembikar dan kerajinan tangan

lainnya yang dalam pembuatannya harus dibakar dengan suhu di atas

1000C.

3. Sifat Tanah Lempung

Sifat-sifat yang dimiliki tanah lempung adalah sebagai berikut

(Hardiyatmo, 1999) :

a. Ukuran butir halus, kurang dari 0,002 mm.

b. Permeabilitas rendah.

c. Kenaikan air kapiler tinggi.

d. Bersifat sangat kohesif.
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e. Kadar kembang susut yang tinggi.

f. Proses konsolidasi lambat.

Sifat khas yang dimiliki oleh tanah lempung adalah dalam keadaan kering

akan bersifat keras, dan jika basah akan bersifat lunak plastis dan kohesif,

mengembang dan menyusut dengan cepat, sehingga mempunyai

perubahan volume yang besar yang diakibatkan oleh pengaruh air.

Sedangkan untuk jenis tanah lempung lunak mempunyai karakteristik

yang khusus diantaranya daya dukung yang rendah, kemampatan yang

tinggi, indeks plastisitas yang tinggi, kadar air yang relatif tinggi dan

mempunyai gaya geser yang kecil

D. Semen

Semen adalah suatu jenis bahan yang memiliki sifat adhesif (adhesive) dan

kohesif (cohesive) yang memungkinkan melekatnya fragmen-fragmen mineral

menjadi suatu massa yang padat. Semen merupakan hasil industri yang sangat

kompleks, dengan campuran serta susunan yang berbeda-beda.

1. Jenis – Jenis Semen

Semen dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Semen non-hirolik tidak dapat mengikat dan mengeras di dalam air,

akan tetapi dapat mengeras di udara. Contoh utama dari semen non

hidrolik adalah kapur.

b. Semen hidrolik mempunyai kemampuan untuk mengikat dan mengeras

di dalam air. Contoh semen hidrolik antara lain :
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1) Kapur hidrolik, sebagian besar (65%-75%) bahan kapur hidrolik

terbuat dari batu gamping, yaitu kalsium karbonat beserta bahan

pengikutnya berupa silika, alumina, magnesia, dan oksida besi.

2) Semen pozzolan, sejenis bahan yang mengandung silisium

aluminium yang tidak mempunyai sifat penyemenan. Butiran halus

dan dapat bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu ruang

serta membentuk senyawa-senyawa yang mempunyai sifat-sifat

semen.

3) Semen terak, semen hidrolik yang sebagian besar adalah campuran

seragam serta kuat dari terak tanur kapur tinggi dan kapur tohor.

4) Semen alam, dihasilkan melalui pembakaran batu kapur yang

mengandung lempung pada suhu lebih rendah dari suhu

pengerasan.

5) Semen portland, merupakan material konstruksi yang paling

banyak digunakan dalam pekerjaan beton. Semen portland adalah

semen hidrolik yang dihasilkan dengan menggiling klinker yang

terdiri dari kalsium silikat hidrolik, yang umumnya mengandung

satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan yang

digiling bersama-sama dengan bahan utamanya.

Semen ini berdasarkan kegunaannya terdiri dari 5 (lima) tipe, yaitu

tipe I-V.

 Tipe I, semen portland yang dipergunakan secara luas untuk

konstruksi umum, seperti: bangunan perumahan, jembatan,

jalan raya dan lain-lain.
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 Tipe II, semen portland yang dalam pengunaannya

memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi

sedang. Misalnya untuk bangunan di pingggir laut, tanah rawa,

bendungan dan saluran irigasi.

 Tipe III, semen portland yang dalam penggunaannya

memerlukan kekuatan awal yang tinggi setelah proses

pengecoran dilakukan dan memerlukan penyelesaian secepat

mungkin. Misalnya pembuatan jalan raya, bangunan tingkat

tinggi dan bandar udara.

 Tipe IV, semen portland yang dalam penggunaannya

memerlukan panas hidrasi yang rendah. Misalnya untuk

bendungan

 Tipe V, semen portland yang dalam penggunaannya

memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. Misalnya

untuk konstruksi dalam air, terowongan, pelabuhan.

6) Semen portland pozollan, merupakan campuran semen portland

dan bahan-bahan yang bersifat pozollan seperti terak tanur tinggi

dan hasil residu.

7) Semen putih, semen portland yang kadar oksida besinya rendah,

kurang dari 0,5%.

8) Semen alumnia, dihasilkan melalui pembakaran batu kapur dan

bauksit yang telah digiling halus pada temperatur 16000C. Hasil

pembakaran tersebut berbentuk klinker dan selanjutnya dihaluskan
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hingga menyerupai bubuk. Jadilah semen alumnia yang berwarna

abu-abu.

2. Penggunaan Semen

Faktor semen sangat mempengaruhi karakteristik campuran paving blok.

Kandungan semen hidrolik yang tinggi akan memberi banyak keuntungan,

antara lain dapat membuat campuran menjadi lebih kuat, lebih padat, lebih

tahan air, lebih cepat mengeras dan memberikan rekatan yang lebih baik.

Sedangkan kerugiannya dapat menyebabkan susut kering yang lebih tinggi

karena campuran lebih cepat mengeras.

E. Agregat Halus atau Pasir

Pasir merupakan agregat halus yang terdiri dari butiran sebesar 0,14 mm-5

mm, diperoleh dari batuan alam (natural sand) atau dapat juga dengan

memecahnya (artificial sand), tergantung dari kondisi pembentukan tempat

terjadinya. Pasir alam dapat dibedakan atas pasir galian, pasir sungai dan pasir

laut. Pasir ini terbentuk ketika batu-batu dibawa arus sungai dari sumber air ke

muara sungai. Umumnya pasir yang digali dari dasar sungai cocok digunakan

untuk pembuatan bata konstruksi.

Pasir digunakan pula untuk bahan campuran pada paving block. Pada

pembuatan paving block, pasir berpengaruh tehadap sifat tahan susut dan

keretakan pada produk bahan bangunan campuran semen dikarenakan pasir

sebagai bahan pengisi rongga udaranya.
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F. Soil Cement (Campuran semen tanah)

Campuran semen tanah atau Soil Cement adalah hasil pencampuran tanah,

semen dan air yang dengan tingkat pemadatan tertentu akan menghasilkan

material baru. Soil Cement memiliki kekuatan, karakteristik ketahanan

terhadap air, panas dan pengaruh cuaca lainnya.

Empat variabel utama dalam mengendalikan unsur dan ciri-ciri Soil Cement :

1. Sifat alami material tanah lempung, slib, pasir, aggregate coarse atau

kombinasi

2. Proporsi semen dalam campuran

3. Kondisi-kondisi kelembaban, seperti kadar air campuran pada waktu

pemadatan dan kondisi pemeraman (kelembaban, suhu dan waktu)

4. Derajat tingkat pemadatan

G. Pasca Pembakaran

Tanah lempung memiliki sifat kembang susut yang tinggi dan salah satu cara

untuk mengatasi sifat tanah lempung tersebut adalah dengan cara pembakaran

agar tanah lempung dapat padat dan mengeras. Lempung yang dibakar pada

temperatur tinggi akan mengalami perubahan - perubahan fisika dan kimia

serta mineralogy (Gesang dan Hartono, 1979), yaitu :

1. Pada temperatur ± 150 0 C, maka semua air pembentuk yang ditambahkan

pada lempung akan menguap.

2. Pada temperatur 400 0 – 600 0 C, air yang terikat secara kimia dan zat-zat

lain didalam lempung akan menguap.
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3. Pada temperatur diatas 800 0 C, terjadi perubahan-perubahan kristal dari

lempung dan mulai terbentuk bahan gelas yang mengisi poripori, sehingga

bahan menjadi padat dan kuat.

4. Senyawa besi berubah menjadi senyawa yang lebih stabil dan umumnya

memberi warna merah (pada tempe- ratur tinggi, warna menjadi hitam).

Lempung mengalami susut kembali dan dinamakan susut bakar. Susut bakar

ini tidak boleh terlalu besar (maksimum 2%) supaya tidak timbul cacat.

Lempung yang telah dibakar tidak kembali lagi menjadi lempung oleh

pengaruh air atau udara.

H. Uji Kuat Tekan

Kuat tekan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan material dalam

menahan beban atau gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan (failure). Ada

beberapa bentuk metode pengujian kekuatan tekan beton yang dapat

digunakan diantaranya pengujian-pengujian yang bersifat tidak merusak (non

destructive test), setengah merusak (semi destructive test) dan yang merusak

secara keseluruhan komponen-komponen yang diuji (destructive test).

Destructive test inilah yang paling mendekati nilai kuat tekan beton

sebenarnya dimana pengujian ini harus dilakukan di laboratorium dengan

menggunakan  alat compression testing machine.

Pengujian kuat tekan yang saya lakukan menggunakan standar SK-SNI-03-

0691-1989 (tabel 1) tentang paving block. Adapun persamaan untuk pengujian

kuat tekan adalah sebagai berikut:
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Kuat tekan (P) :

Dimana :

F  = Beban maksimum (N).

A = Luas bidang permukaan (m2)

I. Daya Serap Air

Pengujian daya serap air ini bertujuan untuk menentukan besarnya persentase

air yang terserap dengan prosedur pengujian yang mengacu pada ASTM C-20-

00-2005. Paving Block direndam selama 24 jam didalam air yang nantinya

akan ditimbang dan dibandingkan dengan berat sebelum perendaman. Adapun

perhitungan dalam mencari daya serap air suatu paving block dapat

dirumuskan sebagai berikut :

daya serap air(%) = x 100%

dimana :

mb = massa basah benda uji (gr)

mk = massa kering benda uji (gr)

Semakin banyak pori-pori yang terkandung dalam sampel maka akan semakin

besar pula penyerapan airnya, sehingga ketahanannya akan berkurang.

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan sebelumnya akan tetapi dengan bahan

yang berbeda dan komposisi bahan yang berbeda pula. Dari beberapa

penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Adapun penelitian itu antara

lain adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebagai bahan tambahan

referensi adalah “Pengaruh Fly Ash Terhadap Kekuatan Paving Block

Menggunakan Campuran Material Tanah Lempung Dan Pasir Serta Semen

Untuk Jalan Lingkungan”, ( Sylvia Bertha, 2013). Beberapa hal yang

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Komposisi campuran pada sampel paving block :

1) Campuran A terdiri dari 6% fly ash dan semen + 3% pasir + 91%

tanah,

2) Campuran B terdiri dari 8% fly ash dan semen + 4% pasir + 88%

tanah,

3) Campuran C terdiri dari 10% fly ash dan semen + 5% pasir + 85%

tanah.

b. Penambahan 9%,12%, dan 15% kadar campuran fly ash dan semen

dengan perilaku pembakaran dan tanpa pembakaran belum memenuhi

klasifikasi kuat tekan paving block( SNI 03-0691-1996).

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diva Rahmayasa(2013),

menyatakan bahwa stabilisasi tanah menggunakan campuran semen

dengan kadar 6%, 9% dan 12% memenuhi persyaratan nilai CBR sebagai

tanah timbunan lapisan subgrade pada konstruksi jalan minimal yang

disyaratkan oleh spesifikasi Bina Marga, yaitu ≥ 6%.


