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I. PENDAHULUAN  

 

 

A. LATAR  BELAKANG 

Perkembangan teknologi saat ini dalam pembangunan mengalami 

kemajuan yang cukup pesat, termasuk  pembangunan insfrastruktur yang 

di bangun diatas lahan – lahan hijau, seperti lapangan parkir, perumahan, 

dan jalan, sehingga berdampak menggurangi lahan terbuka hijau itu 

sendiri. Hal tersebut dianggap perlu karena semakin daerah tersebut 

mengalami kemajuan maka harus diimbangi dengan perkembangan 

infrastruktur yang memadai. 

Dengan adanya bangunan-bangunan yang berdiri saat ini maka secara 

otomatis disekitar daerah bangunan tersebut akan dilakukan perkerasan  

dimana untuk memperlancar akses sarana ke bangunan tersebut. Hal ini 

yang terkadang kurang diperhatikan, tanpa melihat dampak dari 

perkerasan yang dilakukan secara terus menerus yang mengakibatkan 

terjadi banjir disekitar daerah bangunan tersebut karena air susah untuk  

diserap ke dalam tanah pada saat musim hujan. 

Untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan 

tersebut maka diberikan suatu solusi dimana dengan seiring perkembangan 
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teknologi saat ini orang – orang banyak melakukan inovasi-inovasi yang 

membantu sarana/prasarana khususnya dalam perkerasan yang kedap 

dengan air  diganti dengan perkerasan jalan yang ramah lingkungan yang 

dapat menyerap air  sekaligus mampu menjalankan fungsi dalam 

konstruksi seperti penggunaan perkerasan dengan paving block.  Paving 

block ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam 

perkerasan yang dapat digunakan untuk di daerah-daerah seperti 

perkantoran, perumahan, lapangan parkir baik di mall, hotel  ataupun di 

pelabuhan. 

Paving block merupakan konstruksi yang ramah lingkungan karena 

memiliki sifat fisik yang mempunyai pori-pori dimana dapat 

meminimalisasi aliran air pada permukaan dan memperbanyak penyerapan 

dalam tanah. Sedangkan perkerasan dari beton maupun aspal bersifat 

kedap air, sehingga air hujan tidak dapat meresap kedalam tanah yang 

mengakibatkan  air hujan akan mengalir diatas jalan itu sendiri.    

Adapun keuntungan dalam penggunaan paving block ini, yaitu diantaranya 

pelaksanaannya mudah dan tidak memerlukan alat berat serta dapat 

diproduksi secara massal,  tidak menimbulkan kebisingan dan gangguan 

debu pada saat pengerjaan, pemeliharaan mudah serta murah dan dapat 

dipasang kembali setelah dibongkar apabila terjadi kerusakan di salah satu 

paving block.  

Pengertian  paving blok dapat didefinisikan sebagai suatu komposisi bahan 

bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat 

hidrolis sejenisnya, air dan agregat (abu batu/pasir) dengan atau tanpa 
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bahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton (SNI 03-0691-

1996). Pada penelitian ini material utama yang akan digunakan adalah 

tanah lempung, dimana berdasarkan teori bahwa tanah lempung 

mengandung silika, alumina, dan zat lainnya. Sebagai campuran 

menggunakan larutan ISS 2500 (ionic soil stabilizer) merupakan bahan 

additive yang sangat baik untuk meningkatkan kondisi tanah yang jelek 

dalam stabilisasi tanah secara elektro-kimiawi. Tanah lempung dapat 

distabilisasi dengan mencampur zat additive larutan ISS 2500 (Ionic Soil 

Stabilizer), maka tanah lempung dipilih sebagai bahan utama dari 

pembuatan paving block. 

Dalam  proses pembuatan paving block jenis ini dilakukan beberapa tahapan 

setelah pencetakan yaitu pengeringan dan pembakaran, di mana paving block 

ini sudah dicampurkan terlebih dahulu dengan  larutan ISS 2500. Setelah 

pembakaran dilakukan pengujian kuat tekan untuk mengetahui kekuatan 

paving block  pasca pembakaran dan daya serap air dengan menggunakan 

campuran ISS 2500 (ionic soil stabilizer). Diharapkan penelitian yang 

dilakukan dengan bahan yang belum biasa digunakan ini dapat 

menghasilkan paving block yang baik kualitasnya sehingga hasil yang di 

dapat dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang teknik sipil. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun perumusan  masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dengan melakukan campuran sederhana ini akankah, paving block 

yang hanya dibuat dari campuran material tanah lempung dan larutan 
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ISS 2500 (ionic soil stabilizer) dapat memenuhi standar mutu yang 

berlaku. 

2. Untuk melihat layak tidaknya paving block pada penelitian ini dengan 

membandingkan paving block konvensional ditinjau dari  nilai kuat 

tekan yang dihasilkan. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Berikut ini ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah lempung di desa Karang 

Anyar, Lampung Selatan. 

2. Bahan pencampur yang digunakan adalah larutan ISS 2500 (ionic soil 

stabilizer). 

3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah dan 

Laboratorium Bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Universitas 

Lampung, meliputi :     

a. Pengujian tanah asli yang digunakan sebagai bahan material 

paving block 

b. Pengujian kekuatan dan daya serap air pada paving block  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian antara lain : 

1. Mengetahui nilai kuat tekan dan porositas paving block pasca 

pembakaran dari campuran larutan ISS 2500 (ionic soil stabilizer) dan 

tanah lempung. 
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2. Mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanis tanah lempung yang berasal 

dari Desa Karang Anyar, Lampung Selatan. 

3. Menyimpulkan apakah paving block dengan campuran lempung dan 

larutan ISS 2500 (ionic soil stabilizer) dapat memenuhi mutu yang 

disyaratkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


