
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

Pembangunan  di  Indonesia  pada  era  globalisasi  seperti sekarang  ini  sangat  

pesat  dan  merata,  terutama  pembangunan sarana  transportasi.  Sekarang  ini,  

pembangunan  sarana transportasi di tiap daerah mulai tampak hasilnya. Seiring 

dengan kemajuan zaman, maka sarana transportasi pun harus ikut berkembang 

sesuai dengan kebutuhan. Saat ini banyak sekali pembangunan yang dilakukan 

demi tercapainya pemenuhan fasilitas bagi manusia. Salah satu bagian sarana 

dan prasarana yang penting adalah konstruksi perkerasan. Saat ini sarana dan 

prasarana jalan salah satunya dengan menggunakan paving block. 

 

Pemakaian paving block (bata beton) sebagai bahan material pelengkap 

bangunan teknik sipil sudah lama dikenal di Indonesia karena memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya memiliki sifat kuat tekan yang baik, umur 

rencana lebih lama, dapat menahan beban dalam batasan tertentu, efisien di 

dalam pemasangan, hemat dalam penggunaannya, ekonomis dalam harga 

belinya dan merupakan konstruksi ramah lingkungan 
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Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran 

semen portland atau bahan perekat hidrolisis sejenisnya, air, dan agregat dengan 

atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton.  

Akan tetapi, penggunaan semen dan pasir sebagai agregat sudah sering 

digunakan dalam pembuatan paving block dipasaran pada umumnya. Salah satu 

upaya untuk menciptakan inovasi baru pada bahan campuran paving block yaitu 

dengan mencoba menggunakan bahan additive tidak hanya semen melainkan 

menambahkan bahan additive yang digunakan salah satunya limbah batu bara 

atau yang sering kita sebut fly ash ( abu terbang ).  

 

Di Lampung banyak terdapat limbah batubara fly ash yang diperoleh dari 

pembakaran batubara yang dilakukan oleh PLTU Tarahan, Lampung. Sampai 

saat ini belum banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau 

memanfaatkan limbah tersebut. Hal ini disebabkan karena limbah batubara  

mencemari udara maupun lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. 

 

Karena bahan additive fly ash di Lampung masih sangat jarang dimanfaatkan, 

dan banyak pula yang belum mengetahui sifat fisik dan karakteristik serta hal-hal 

yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan perkerasan seperti paving block 

yang menggunakan fly ash. Seperti kuat tekan suatu paving block, dan seberapa 

besar bahan additive fly ash dan semen dicampur dengan tanah yang diambil 

jenis atau klasifikasi tanah lempung. Komposisi bahan dasar yaitu tanah lempung 

sebagai pengganti material pasir pada umumnya yang dapat mempengaruhi kuat 

tekan paving block serta  menghemat  pemakaian  material penyusunannya  

tanpa  mempengaruhi  atau  mengurangi kekuatan aslinya. Misalnya dalam 
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kondisi di lapangan yaitu untuk jalan yang sering dilalui beban-beban tertentu, 

baik beban manusia atau kendaraan. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian 

yang objektif terhadap masalah ini. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini Pemanfaatan tanah yang selama ini hanya 

berupa material partisi berpotensi besar dapat dimanfaatkan sebagai material 

penutup permukaan tanah dengan tambahan fly ash yang banyak tersedia dan 

selama ini hanya menjadi limbah serta kapur diharapkan dapat meningkatkan 

kekuatan. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana optimasi dari 

pemanfaatan fly ash sebagai bahan campuran tanah dengan kapur untuk 

perkuatan paving block pasca pembakaran untuk jalan lingkungan.  

 

C.  Batasan Masalah 

 

1. Tanah berasal dari Karang Anyar, Lampung Selatan. 

2. Fly Ash berasal dari PLTU Tarahan.  

3. Pengujian karakteristik tanah berupa : 

a. Uji kadar air 

b. Uji analisis saringan 

c. Uji berat jenis 

d. Uji batas atterberg 

e. Uji pemadatan tanah 
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4. Penambahan campuran dilakukan pada tiga kondisi, yaitu : 

Campuran 1  = 3% fly ash + 3 % semen + 94 % tanah 

Campuran 2  = 4 % fly ash + 4 % semen + 92 % tanah 

Campuran 3   = 5 % fly ash + 5 % semen + 90 % tanah 

5. Jenis cetakan paving block berupa segi empat dengan panjang sisi 20 cm, 

lebar 10 cm dan tebal 6 cm. 

6. Pemeraman selama 7 hari. 

7. Pembakaran selama 24 jam. 

8. Pengujian kuat tekan setelah pemeraman namun sebelum pembakaran 

sebanyak 3 sampel untuk masing-masing campuran. 

9. Pengujian kuat tekan dan daya serap air setelah pemeraman + pembakaran 

sebanyak 3 sampel untuk masing-masing campuran. 

 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 

 

1. Mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanis tanah di daerah Karang Anyar,  

 Lampung Selatan.   

2. Mengetahui karakteristik dari paving block campuran tanah, fly ash dan 

 semen pasca bakar dilihat dari nilai kuat tekan dan daya serap terhadap air. 

3. Mencari salah satu alternatif bahan perkerasan jalan lingkungan. Sehingga 

tidak hanya terpaku pada satu jenis bahan perkerasan dan lebih bervariasi. 

 

 


