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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada paving block 

campuran tanah dan larutan additive ISS 2500, maka dapat didapat beberapa  

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan sistem klasifikasi USCS sampel tanah  yang digunakan 

termasuk dalam kelompok CL yaitu lempung anorganik dengan 

plastisitas rendah sampai sedang, lempung berpasir, lempung berlanau, 

lempung kurus,  lempung berkerikil, dan menurut sistem klasifikasi 

AASHTO sampel tanah termasuk kedalam golongan A-7-6 dalam arti 

termasuk kedalam golongan tanah berlempung. 

2. Untuk nilai kuat tekan tertinggi yang dihasilkan oleh paving block 

campuran tanah dengan larutan additive ISS 2500 berada pada campuran 

3 dan nilai terendah pada campuran 1. Peningkatan nilai kuat tekan ini 

sangat dipengaruhi oleh  pernambahan  campuran larutan yang diberikan. 

3. Nilai kuat tekan paving block tanah campuran tanah dengan larutan 

additive ISS 2500,  ini masih belum sesuai dengan spesifikasi SNI 03-

0691-1996 untuk jalan lingkungan, yaitu sebesar 170 kg/cm
2
 – 200 
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kg/cm
2
,  dan  belum mampu memenuhi kriteria nilai kuat tekan minimal 

menurut SNI 03-0691-1996 yaitu sebesar 85 kg/cm
2
.   

4. Paving block setelah pembakaran memiliki nilai kuat tekan yang lebih 

besar dibandingkan sebelum pembakaran, dengan nilai kuat tekan rata – 

rata  tertinggi adalah sebesar 52.32 kg/cm
2
, sedangkan sebelum 

pembakaran nilai kuat tekan rata – rata  tertinggi sebesar 15.12 kg/cm
2
. 

5. Pada nilai daya serap air paving block tanah campuran ISS 2500 ini 

sesuai kriteria SNI 03-0691-1996 yaitu sebesar  3% - 10%.. 

 

B. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai paving block dengan menggunakan 

campuran tanah disarankan beberapa hal dibawah ini sebagai bahan 

pertimbangan yaitu sebagai berikut :  

1. Pada proses pengujian sifat fisik tanah perlu ketelitian agar memperoleh 

hasil data yang lebih akurat dan sesuai dengan yang diperlukan, serta 

ketelitian pada saat proses pencampuran dan pencetakan paving block 

agar diharapkan dapat memperoleh hasil yang didapat dan sesuai kriteria 

spesifikasi SNI paving block. 

2. Pada saat melakukan pengujian sebaiknya terlebih dahulu melakukan 

pembersihan alat atau mesin di laboratorium, karena hal ini dapat 

mempengaruhi hasil yang akan diperoleh serta pada pengujian kuat tekan 

sesuai pada SNI .     

3. Diharapkan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kekuatan dari 

paving block tanah  ini perlu dikaji campuran – campuran bahan additive 

lain yang dapat meningkatkan kekuatan paving block tanah. 


