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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Paving block 

 

Bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang 

dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, 

air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak 

mengurangi mutu bata beton itu. Bata beton dapat berwarna seperti warna 

aslinya atau diberi zat warna pada komposisinya yang digunakan untuk 

halaman baik di dalam maupun di luar bangunan. (SNI 03-0691-1996) 

 

Syarat mutu paving block dalam SNI 03-0691-1996 adalah sebagai berikut: 

1. Sifat tampak paving block harus mempunyai permukaan yang rata. 

Tidak terdapat retak-retak dan cacat, bagian sudut dan rusuknya tidak 

mudah dipecahkan dengan kekuatan jari tangan. 

2. Paving block  harus mempunyai ukuran tebal nominal minimum 60 mm 

dengan toleransi ± 8%. 

3. Paving block harus mempunyai sifat-sifat fisika seperti pada Tabel 1 

berikut: 
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Tabel 1. Sifat-sifat fisika paving block 

 

Mutu 

Kuat Tekan 

(Mpa) 

Ketahanan Aus 

(mm/menit) 

Penyerapan 

Air Rata-rata 

Maks. 

Rata-rata Min. Rata-rata Min (%) 

A 40 35 0,09 0,103 3 

B 20 17 0,13 0,149 6 

C 15 12,5 0,16 0,184 8 

D 10 8,5 0,219 0,251 10 

Sumber : SNI 03-0691-1996 

 

Keterangan :   

a. paving block  mutu A digunakan untuk jalan 

b. paving block  mutu B digunakan untuk peralatan parkir 

c. paving block  mutu C digunakan untuk pejalan kaki 

d. paving block  mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lain. 

4. Paving block  apabila diuji dengan natrium sulfat tidak boleh cacat, dan 

kehilangan berat yang diperkenankan maksimum 1%. 

 

Sedangkan syarat mutu paving block menurut British Standard 6717-1:1993 

tentang Manufacturing Specification for Precast Concrete Paving Block 

adalah sebagai berikut: 

1. Paving block sebaiknya memiliki ketebalan tidak kurang dari 60 cm. 

Untuk paving block type R (tipe persegi panjang) sebaiknya memiliki 

panjang 200 mm dan lebar 100 mm. Sedangkan untuk paving block tipe 

S (tipe cacing) bentuk apapun dari tipe ini harus memiliki panjang garis 

295 mm.  

2. Ukuran ketebalan paving block yang baik yaitu 60 mm, 65 mm, 80 mm, 

dan 100 mm. 
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3. Tali air yang terdapat di sekitar badan paving block sebaiknya 

mempunyai lebar tidak lebih dari 7 mm. 

4. Maksimum penyimpangan dimensi yang diizinkan pada paving block  

yaitu, panjang ± 2 mm, lebar ± 2 mm, dan tebal ± 3 mm. 

5. Faktor koreksi kuat tekan pada paving block menurut ketebalannya 

terdapat dalam Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Faktor koreksi kuat tekan paving block menurut ketebalannya 

 

Ketebalan Paving 

Block (mm) 

Faktor Koreksi 

Paving Block 

Datar 

Paving Block 

Bertali Air 

60 atau 65 1,00 1,06 

80 1,12 1,18 

100 1,18 1,24 

 Sumber : British Standard 6717-1:1993 

Adapun bentuk-bentuk paving block yang biasa tersedia dipasaran antara 

lain sebagai berikut: 

1. Trihex type (tipe tiga berlian) 

 

Gambar 4. Paving block trihex type 
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2. Hexagon type (tipe heksagonal)  

 

Gambar 5. Paving block hexagon type 

3. Hexantik (tipe heksagonal dengan tambahan ukiran heksagonal 

ditengahnya) 

 

Gambar 6. Paving block hexantik type 

4. Unipave type (tipe cacing) 

 

Gambar 7.  Paving block unipave type 
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5. Classic type (tipe bunga)  

 

Gambar 8. Paving block classic type 

6. Truepave type (tipe persegi panjang) 

 

Gambar  9. Paving block truepave type 

(http://www.toentang-gallery.com/2012/06/macam-macam-model-dan-

tipe-paving-block.html) 

 

B. Semen 

 

Semen adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif maupun kohesif, yaitu 

bahan pengikat. Menurut Standar Industri Indonesia, SII 0013-1981, definisi 

semen portland adalah semen hidraulis yang dihasilkan dengan cara 

menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat 

hidarulis bersama bahan-bahan yang biasa digunakan, yaitu gypsum.

http://www.toentang-gallery.com/2012/06/macam-macam-model-dan-tipe-paving-block.html
http://www.toentang-gallery.com/2012/06/macam-macam-model-dan-tipe-paving-block.html
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Ada dua macam semen, yaitu semen hidraulis dan semen non-hidraulis. 

Semen non-hidraulis adalah semen (perekat) yang dapat mengeras tetapi 

tidak stabil dalam air. Semen hidraulis adalah semen yang akan mengeras 

bila bereaksi dengan air, tahan terhadap air (water resistance) dan stabil di 

dalam air setelah mengeras.  

 

Untuk membuat 1 ton semen portland, diperlukan bahan dasar kurang lebih: 

1. 1,3 ton batu kapur (linestone) / kapur (chalk) : CaCo3 

2. 0,3 ton pasir silika / tanah liat : SiO2 & Al2O3 

3. 0,03 ton pasir / kerak besi : Fe2O3 

4. 0,04 ton gypsum : CaSO4.H2O 

 

Batu kapur meliputi jenis batuan karbonat yang terutama mengandung 

kalsium, kadang sedikit magnesium. Marls (campuran dari tanah liat, pasir 

dan batu kapur dengan proposi yang bervariasi, sering terdapat pecahan 

kulit kerang) dan batuan yang berasal dari tanaman dan binatang. Tanah liat 

dan shale (batuan sedimen yang memiliki tekstur yang halus dengan ukuran 

butir 1/16 hingga 1/256 milimeter) harus ditambahkan bila alumina dan 

silika yang ada dalam batu kapur masih belum memadai jumlahnya. 

 

Kita dapat membuat bermacam jenis semen hanya dengan mengubah kadar 

masing-masing komponennya. Misalnya kita ingin mendapatkan semen 

yang mempunyai kekuatan awal yang tinggi maka kita perlu menambah 

kadar C3S dan mengurangi kadar C2S. ASTM (American Standard for 

Testing Material) menentukan komposisi semen berbagai tipe sebagaimana 

tampak pada Tabel 3 berikut: 
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Tabel 3. Jenis-jenis semen portland dengan sifat-sifatnya. 

Tipe 

Semen 

Sifat 

Pemakaian 

Kadar senyawa (%) Kehalusan 

blaine 

(m
2
/kg) 

Kuat 1 

hari 

(kg/cm
2
) 

Panas 

hidrasi 

(J/g) C3S C2S C3A C4AF 

I Umum 50 24 11 8 350 1000 330 

II Modifikasi 42 33 5 13 350 900 250 

III 
Kekuatan  

awal tinggi 
60 13 9 8 450 2000 500 

IV 

Panas 

hidrasi 

rendah 

25 50 8 12 300 450 210 

V 
Tahan 

sulfat 
40 40 9 `9 350 900 250 

Sumber : Nugraha, P dan Antoni, 2007 

1. Tipe I adalah semen portland untuk tujuan umum. Jenis ini paling 

banyak diproduksi karena digunakan untuk hampir semua jenis 

konstruksi.  

2. Tipe II adalah semen porland modifikasi, adalah tipe yang sifatnya 

setengah tipe IV dan setengah tipe V (moderat). Belakangan lebih 

banyak diproduksi sebagai pengganti tipe IV.   

3. Tipe III adalah semen porland dengan kekuatan awal tinggi. Kekuatan 

28 hari umumnya dapat dicapai dalam 1 minggu. Semen jenis ini umum 

dipakai ketika harus dibongkar secepat mungkin atau ketika struktur 

harus dapat cepat dipakai. 

4. Tipe IV adalah semen portland dengan panas hidrasi rendah, yang 

dipakai untuk kondisi dimana kecepatan dan jumlah panas yang timbul 

harus minimum. Misalnya pada bangunan masf seperti bendungan 

gravitasi yang besar. Pertumbuhan kekuatannya lebih lambat daripada 

semen tipe I. 
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5. Tipe V adalah semen porland tahan sulfat, yang dipakai untuk 

menghadapi aksi sulfat yang ganas. Umumnya dipakai di daerah dimana 

tanah atau airnya memiliki kandungan sulfat yang tinggi. (Nugraha, P 

dan Antoni, 2007) 

Selain tipe semen diatas, semen yang  banyak dijual dipasaran adalah semen 

PCC (Portland Composite Cement). Menurut SNI 15-7064-2004 semen 

portland komposit adalah bahan  pengikat  hidrolis  hasil  penggilingan  

bersama-sama  terak  semen  portland  dan gips dengan  satu  atau  lebih  

bahan  anorganik,  atau  hasil  pencampuran  antara  bubuk  semen portland  

dengan  bubuk bahan  anorganik  lain. Bahan  anorganik  tersebut  antara  

lain terak tanur tinggi (blast furnace  slag), pozolan,  senyawa  silikat, 

batu kapur, dengan  kadar total bahan anorganik 6% - 35 % dari massa 

semen portland komposit.  

Semen portland komposit dapat digunakan untuk konstruksi umum seperti 

pekerjaan beton, pasangan  bata,  selokan,  jalan,  pagar  dinding  dan  

pembuatan  elemen  bangunan  khusus seperti  beton  pracetak,   beton  

pratekan,   panel  beton,  bata  beton  (paving  block)  dan sebagainya. 

C. Agregat halus 

 

Agregat halus adalah agregat dengan besar butir maksimum 4,76 mm 

berasal dari alam atau hasil olahan. Agregat halus olahan adalah agregat 

halus yang dihasilkan dari pecahan batuan, atau terak tanur tinggi. Agregat 

yang dipakai untuk campuran adukan atau mortar harus memenuhi syarat 
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yang ditetapkan dengan batasan ukuran agregat halus yang dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Gradasi agregat halus untuk adukan/mortar 

 

Saringan Persen lolos (%) 

No. Diameter (mm) Pasir alam Pasir olahan 

4 4,76 100 100 

8 2,36 90-100 95-100 

16 1,18 70-100 70-100 

30 0,6 40-75 40-75 

50 0,3 10-35 20-40 

100 0,15 2-15 10-25 

200 0,075 0 0-10 

Sumber: SNI 03-6820-2002 

Unsur perusak yang terkandung dalam agregat halus dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Partikel yang mudah pecah maksimum 1,0 % 

2. Tidak mengandung zat organik 

3. Partikel ringan yang terapung pada cairan dengan berat jenis 2,0 

maksimum 0,5 % 

4. Kadar lumpur maksimum 5 % 

5. Bebas dari kotoran. (SNI 03-6820-2002) 

 

D. Air 

 

Semen tidak bisa menjadi pasta tanpa air. Air harus selalu ada didalam 

beton cair, tidak saja untuk hidrasi semen, tetapi juga untuk mengubahnya 

menjadi suatu pasta sehingga betonnya lecak (workable). Jumlah air yang 

terikat dalam beton dengan faktor air semen 0,65 adalah skitar 20% dari 

berat semen pada umur 4 minggu. Dihitung dari komposisi mineral semen, 
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jumlah air yang diperlukan untuk hidrasi secara teoritis adalah 35% - 37% 

dari berat semen. (Nugraha, P dan Antoni, 2007) 

Air yang digunakan harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang 

mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik, atau bahan-bahan 

lainnya yang merugikan terhadap paving block. Air juga tidak boleh 

mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. (SNI 03-2847-

2002) 

Air yang mengandung kotoran yang cukup banyak akan menggangu proses 

pengerasan atau ketahanan pada paving block. Kandungan kurang dari 1000 

ppm (parts per million) masih diperbolehkan meskipun konsentrasi lebih 

dari 200 ppm sebaiknya dihindari. (Nugraha, P dan Antoni, 2007) 

 

E. Fly ash 

 

Fly ash (abu terbang) adalah material yang berasal dari sisa pembakaran 

batu bara yang tidak terpakai. Pembakaran batu bara kebanyakan digunakan 

pada pembangkit listrik tenaga uap. Produk limbah dari PLTU tersebut 

mencapai 1 juta ton per tahun. 

 

Fly ash juga dihasilkan oleh pabrik kertas maupun pabrik kimia. Sekitar 75 - 

90% abu yang keluar dari cerobong asap dapat ditangkap oleh sistem 

elektrostatik precipitator. Sisa yang lain didapat dari dasar tungku (disebut 

bottom ash). Mutu fly ash tergantung pada kesempurnaan proses 

pembakarannya. 
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Sebagian besar komposisi kimia dari abu terbang tergantung tipe batu bara. 

Menurut ASTM C618-86, terdapat dua jenis abu terbang, Kelas F dan kelas 

C. Kelas F dihasilkan dari pembakaran batu bara jenis antrasit dan 

bituminous, sedangkan kelas C dari batu bara jenis lignite dan 

subtituminous. Kelas C memiliki kadar kapur tinggi. Fly ash dapat 

dibedakan menjadi 3 jenis (ACI Manual of Concrete Practice 1993 Parts 1 

226.3R-3), yaitu: 

1. Kelas C 

Fly ash yang mengandung CaO di atas 10% yang dihasilkan dari 

pembakaran lignite atau sub-bitumen batu bara (batu bara muda). 

a. Kadar (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 50%. 

b. Kadar CaO mencapai 10%. 

Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15% - 35 % dari total berat 

binder. 

2. Kelas F 

Fly ash  yang mengandung CaO lebih kecil dari 10% yang dihasilkan 

dari pembakaran anthracite atau bitumen batu bara. 

a. Kadar (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) > 70%. 

b. Kadar CaO < 10%. 

Dalam campuran beton digunakan sebanyak 15% - 25 % dari total berat 

binder. 

3. Kelas N 

Pozzolan alam atau hasil pembakaran yang dapat digolongkan antara 

lain tanah diatomic, opaline chertz dan shale, tuff dan abu vulkanik, 
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yang mana biasa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses 

pembakaran. Selain itu juga mempunyai sifat pozzolan yang baik. 

(Nugraha, P dan Antoni, 2007) 

 

Keuntungan pemakaian fly ash pada beton antara lain: 

a. Beton akan lebih kedap air karena kapur bebas yang dilepas pada proses 

hidrasi akan terikat oleh silikat dan alumina aktif yang terkandung di 

dalam fly ash dan menambah pembentukan silika gel yang beribah 

menjadi kalsium silikat hidrat (CSH) yang akan menutupi pori-pori yang 

terbentuk sebagai akibat dibebaskannya Ca(OH)2 

b. Mempermudah pengerjaan beton karena beton lebih plastis 

c. Mengurangi jumlah air yang digunakan (fas), sehingga kekuatan beton 

meningkat 

d. Menurunkan panas hidrasi yang terjadi, sehingga dapat mencegah 

terjadinya retak 

e. Relatif dapat menghemat biaya karena mengurangi pemakaian semen. 

(Hidayat, 1993 dalam Fitriani, D.R., 2010) 

Penggunaan fly ash dalam adukan beton segar dapat mengurangi terjadinya 

bleeding (berair) dan segregation (pemisahan). Selain itu kehalusan dan 

bentuk partikel fly ash  yang bulat dapat meningkatkan workability. Pada 

beton keras, penggunaan fly ash dapat meningkatkan kuat tekan beton, 

meningkatkan durabilitas (keawetan) beton, meningkatkan kepadatan 

(density) beton, dan mengurangi terjadinya penyusutan. (Nugraha, P dan 

Antoni, 2007) 
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Kelemahan pemakaian fly ash pada beton antara lain: 

a. Pemakaian fly ash kurang baik untuk pengerjaan beton yang 

memerlukan waktu pengerasan dan kekuatan awal yang tinggi, karena 

proses pengerasan dan penambahan kekuatan beton agak lambat akibat 

dari lambatnya reaksi pozzolan dari fly ash 

b. Pengendalian mutu harus sering dilakukan karena mutu fly ash sangat 

tergantung pada proses pembakaran (suhu) serta jenis batubaranya. 

(Husin, 1998 dalam Fitriani, D.R., 2010) 

 

F. Kuat Tekan 

Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama pada paving block. 

Kuat tekan adalah kemampuan untuk menerima gaya tekan persatuan luas.  

Contoh uji yang telah siap, ditekan hingga hancur dengan mesin penekan 

yang dapat diatur kecepatannya. Kecepatan penekanan, dari mulai 

pemberian beban sampai contoh uji hancur, diatur dalam waktu 1 atau 2 

menit. Arah penekanan pada contoh uji disesuaikan dengan arah tekanan 

beban didalam pemakaiannya. Kuat tekan rata-rata dari contoh bata beton 

(paving block) dihitung dari jumlah kuat tekan dibagi jumlah contoh uji. 

(SNI 03-0691-1996) 

Kuat tekan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kuat tekan  =  
 

 
 

Keterangan : 

P  = Beban tekan (N) 

A = Luas bidang tekan (mm
2
) 
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G. Penyerapan Air 

 

Daya serap air adalah persentase berat air yang mampu diserap oleh suatu 

agregat jika direndam dalam air. Pori dalam butir agregat mempunyai 

ukuran dengan variasi cukup besar. Pori-pori tersebar di seluruh butiran, 

beberapa merupakan pori-pori yang tertutup dalam materi, beberapa yang 

lain terbukaterhadap permukaan butiran. Beberapa jenis agragat yang sering 

dipakai mempunyai volume pori tertutup sekitar 0 % sampai 20 % dari 

volume butirnya. (Tjokrodimulyo, 1996) 

 

Pengujian penyerapan air berdasarkan SNI 03-0691-1996 tentang bata beton 

(paving block) dilakukan dengan cara merendam benda uji dalam keadaan 

utuh kedalam air hingga jenuh (24 jam) dan ditimbang beratnya dalam 

keadaan basah. Kemudian dikeringkan dalam dapur pengering selama 

kurang lebih 24 jam pada suhu kurang lebih 105º C yang selanjutnya 

ditimbang kembali berat keringnya. Nilai persentase penyerapan air pada 

paving block dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 

 

Penyerapan air = 
   

 
 x 100% 

Keterangan :  

A = berat bata beton basah 

B = berat bata beton kering  

 


