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SUBMISSION 71 

Pemanfaatan Bubuk Sedimen Sebagai Bahan Penyusun Paving 
Block Berbasis Pengujian Kuat Tekan dan Pengujian 
Penyerapan Air 

Ridwansyah Nuhun1*, La Welendo1, Siti Nurjanah Ahmad1 dan Try Sugiyarto1  
1Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari-Indonesia  

Abstrak. Material lokal Sedimen teluk Kendari mempunyai karakteristik yang baik untuk meningkatkan 
kinerja dan kekuatan bata beton (Paving block) dan dimanfaatkan dengan menambahkan bubuk sedimen dan 
mengurangi sebagian semen dalam pembuatan paving block. Penelitian ini menguji karakteristik fisik struktur 
paving block sebagai bahan konstruksi berkualitas dan dimanfaatkan dalam pekerjaan jasa konstruksi. 
Pengujian kualitas bahan menggunakan SK-SNI-T-15-1990-03 yaitu Pengujian kadar lumpur, pengujian bahan 
organik, pengujian Bulk Specifik Grafity, pengujian Nilai Saturated Surface Dry (SSD), dengan bubuk sedimen 
5%,10%, 15%, 20% serta variasi model segi empat dan model topi Uskup. Hasil pengujian kuat tekan umur 
paving 28 hari pada model segi empat dan kandungan sedimen 0% sebesar 23,85 MPa dan menurun pada 
kandungan sedimen 20% sebesar 16,42 MPa, untuk model topi Uskup dengan kandungan sedimen 0% sebesar 
19,79 MPa dan menurun pada sedimen 20% sebesar 15,76 MPa. Khusus pengujian penyerapan air model 
paving segi empat dengan sedimen 0% nilai penyerapannya 3,17% meningkat pada kandungan sedimen 20% 
dengan nilai penyerapan 10,05% selanjutnya untuk model topi Uskup dengan sedimen 0% nilai penyerapannya 
2,87% meningkat hingga13,42% dan pada kandungan sedimen 20% memenuhi standar yang disyaratkan SNI 
dimana nilai penyerapan air 3%-10%.   

Kata Kunci-kuat tekan; paving block; penyerapan air; sedimen teluk kendari 

1. PENDAHULUAN 
Perlunya pemberdayaan sumber daya lokal dengan memanfaatkan limbah, sampah, ataupun sedimen lumpur 

tentu akan mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat digunakan sebagai alternatif material/bahan bangunan 
lokal. Disisi lain dunia konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki ketergantungan semen yang cukup 
tinggi sehingga perlu dipikirkan suatu bahan/materi pengganti semen demi mengurangi ketergantungan dunia jasa 
konstruksi terhadap semen. Sedimen teluk Kendari dalam bentuk bubuk akan menjadi solusi yang tepat sebagai 
salah satu material atau bahan alternatif pengganti sebagian semen. Penggunaan bubuk sedimen tersebut akan 
mampu mengurangi penggunaan semen sekaligus salah satu alternatif pemanfaatan sedimen yang selama ini 
dianggap menjadi limbah teluk Kendari dan membuat pendangkalan pada teluk Kendari dan menyebabkan 
kerusakan bagi lingkungan sekitarnya dan sudah selayaknya dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif pembuatan 
paving block . 

Menurut SNI 03-0691-1996 Paving block banyak digunakan pekerjaan konstruksi yang menjadi 
alternatif pilihan untuk lapis perkerasan permukaan tanah. Kemudahan dalam pemasangan dan perawatannya 
relatif murah serta memenuhi aspek keindahan dan daya serap air melalui pemasangan paving block dapat 
menjaga keseimbangan air tanah. Umumnya paving block digunakan untuk perkerasan jalan, area parkir, 
pedestrian dan trotoar [11,15]. Selain itu dapat juga digunakan pada area khusus seperti area pelabuhan peti 
kemas, area terbuka dan area industri. Penggunaan paving block sangatlah mendukung go green yang telah 
dikumandangkan secara nasional/internasional. Penggunaannya pada area tertentu menuntut pembuatan 
paving block dengan mutu lebih baik agar dapat di penggunakan pada pedestrian atau trotoar[16].  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik model fisik struktur paving 
block dengan menguji secara laboratorium bagaimanakah kuat tekan paving block apabila ditambahkan dengan 
campuran sedimen teluk Kendari, dan berapa besar prosentase penyerapan air pada bata beton dan meningkatkan 
kualitas paving block  untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat dan diaplikasikan dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur khususnya untuk area parkir 
perkantoran atau pedestrian dan mampu memikul beban yang lebih berat dengan penggunaan material lokal 
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daerah secara optimal untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, melalui sektor usaha industri rakyat 
(usaha paving block) berbasis potensi lokal daerah. 

2. KAJIAN PUSTAKA 
A. Paving block   

Bata beton atau paving block adalah suatu komponen bahan bangunan yang dibuat dari campuran 
semen, agregat dan air dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu 
paving block tersebut [1,2]. Paving block yang digunakan untuk jalan setapak, area parkir, pertamanan 
dan lain-lain yang tidak menerima beban berat dapat menggunakan mutu kelas III, dengan perbandingan 
campuran 1 bagian berat semen dengan 5 bagian berat pasir [1, 2,11].  
Paving block juga harus mempunyai kekuatan fisik sebagaimana standar kekuatan yang ditetapkan oleh SNI 
03-0691-1996 sesuai Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Standar kekuatan fisik paving block [11] 
 

      
Kemudian dilakukan pemadatan dan ditekan dengan intensitas tertentu dan perawatannya dilakukan 
dengan membasahi permukaan paving block dan membiarkan sampai mengeras. Seperti pada pembuatan 
beton lainnya, persyaratan yang diperlukan untuk agregat, semen dan air yang digunakan harus 
memenuhi persyaratan dalam spesifikasi bahan-bahan beton. Khusus untuk cetakan paving block pada 
penelitian ini digunakan 2 model paving yaitu : model segi empat panjang dan model topi uskup, 
sebagaimana terlihat dalam Gambar 1 berikut. 
 

 
Gambar 1 Model cetakan Paving blok 

B. Semen Portland (PC) 
Semen Portland didefinisikan sebagai 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.  Fungsi utama semen adalah mengikat butir-
butir agregat hingga hingga membentuk suatu massa padat, menguatkan dan mengisi rongga-rongga udara di 
antara butir-butir agregat.  

C. Agregat Halus 
Pasir atau agregat halus adalah butiran-butiran mineral keras yang bentuknya mendekati bulat, tajam dan 
bersifat kekal dengan ukuran butir sebagian besar terletak antara 0,07-5.00 Agregat halus digunakan sebagai 
bahan pengisi dalam campuran paving block sehingga meningkatkan kekuatan, mengurangi penyusutan dan 
mengurangi pemakaian bahan pengikat/semen.  Mutu dari agregat halus ini sangat menentukan mutu paving 
block yang dihasilkan. 
Untuk menghasilkan paving block yang baik, agregat halus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

Mutu Kegunaan 
Kuat Tekan (Mpa) Ketahanan Aus (mm/menit) Penyerapan air 

rata-rata (%) Rata-rata Min Rata-rata Min 
A Perkerasan Jalan 40 35 0,09 0,103 3 
B Tempat Parkir Mobil 20 17 0,130 0,149 6 
C Pejalan kaki 16 12,5 0,160 0,184 8 
D Taman Kota 10 8,5 0,219 2510 10 

Model Topi Uskup 

Model  segi Empat 

Model 3 Berlian 

Model Segi Enam 

Model  Cacing 
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1. Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras dan gradasinya menerus. Butir-butir 
agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh  cuaca, seperti  
terik matahari atau hujan. 

2. Susunan besar butir mempunyai modulus kehalusan antara 1,50-3,80. 
3. Kadar lumpur / bagian butir yang lebih kecil dari 0,07 m maksimum 5 %. 
4. Kadar zat organik ditentukan dengan larutan natrium hidroksida 3%, jika dibandingkan dengan warna 

standar atau pembanding, tidak lebih tua dari pada warna standar (sama). 
5. Kekerasan butir harus tidak lebih besar dari 2,20. 

 
D. Karakteristik Sedimen Teluk Kendari  

Sedimen Teluk Kendari di dominasi oleh 80% tanah lempung yang merupakan tanah dengan ukuran 
mikrokonis sampai dengan sub mikrokonis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun 
batuan. Tanah lempung sangat keras dalam keadaan kering, dan tak mudah terkelupas hanya dengan jari  
tangan.  Permeabilitas lempung sangat rendah, bersifat plastis pada kadar air sedang.  Untuk mengatasi hal 
tersebut maka perlu dilakukan pengolahan dan karakteristik sedimen dengan cara dikeringkan dan 
dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur sebagaimana dalam mengahancurkan tanah 
lempung pada umumnya. 
Bubuk sedimen tersebut dikarakterisasi awal, yaitu dengan pemanasan dan dilakukan pengayakan 
(meshing). Ukuran butir bubuk sedimen yang digunakan adalah yang melalui meshing 200 (grain size 
<0.075 mm). Untuk menghilangkan berbagai bahan pelarut dan unsur lainnya yang merugikan seperti 
karbon dan sulfur, bubuk sedimen ini kemudian dipanaskan pada suhu 8000C selama 4 jam untuk 
kemudian bisa digunakan sebagai bahan tambah pada campuran Paving block . 
Menurut SNI 03-0691-1996, penggunaan Paving Block  harus memenuhi syarat Mutu sebagai berikut: 
1. Sifat tampak, bata beton (Paving Block) harus mempunyai permukaan yang rata, tidak terdapat retak-

retak yang cacat, bagian sudut dan rusuknya tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari tangan. 
2. Ukuran bata beton (Paving Block)  harus mempunyai ukuran tebal nominal minimum 60 mm dengan 

toleransi 8% 
3. Paving Block untuk lantai apabila diuji dengan Natrium Sulfat tidak boleh cacat dan kehilangan berat 

yang diperbolehkan maksimum 1% dengan sifat fisik. 
 

3. METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan uji laboratorium yang meliputi pengujian terhadap kualitas bahan dengan 

menggunakan SK-SNI-T-15-1990-03 yaitu pengujian kadar lumpur, pengujian bahan organik, pengujian bulk 
specifik grafity, pengujian nilai saturated surface dry (SSD), pengujian kuat tekan batu bata dan penyerapan air. 
Lokasi penelitian ini berada di kawasan teluk Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan pengambilan sampel 
sedimennya pada 3 (tiga) titik di kawasan tersebut dan sedimen yang digunakan adalah yang lolos saringan 
no.200. Kemudian semen yang digunakan adalah semen tonasa dan agregat halus berupa pasir Pohara yang 
berasal dari sungai Pohara kabupaten Konawe. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mekanika Tanah dan Laboratorium Bahan dan Struktur 
Bangunan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari. Penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimen yang akan menguji kualitas paving block dengan sedimen sebagai pengganti sebagian 
semen. Variasi penggantian sebagian sedimen adalah 5%, 10%, 15% dan 20%.  

Karakteristik dalam penelitian ini adalah kuat tekan dan Penyerapan air. Benda uji yang digunakan adalah 
paving block model segi empat panjang berukuran 7 x 10 x 20 cm sejumlah 3 buah setiap variasi dan paving 
block model topi uskup berukuran 7 x 5 x 20 x15 cm sejumlah 3 buah setiap variasi dan jumlah keseluruhan 
sampel paving block dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut. 

Tabel 2. Jumlah keseluruhan sampel 

No. Persentase Penggantian 
Jumlah Sampel 

Model topi uskup Model Persegi Panjang 
1. 0% 3 buah 3 buah 
2. 5% 3 buah 3 buah 
3. 10% 3 buah 3 buah 
4. 15% 3 buah 3 buah 
5. 20% 3 buah 3 buah 

Total sampel = 30 buah 
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A. Pengujian kuat tekan batu bata 
Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan beban pada benda uji sampai hancur. Dengan bentuk 
paving model cetakan berbentuk empat persegi panjang dan model topi uskup dan megikuti standar prosedur 
SNI 03-0691-1996 dengan langkah pengujian sebagai berikut : 
1. Menyiapkan benda uji  yang akan di uji lalu ditimbang beratnya.  
2. Benda uji diletakkan pada mesin penekan dengan posisi benda uji yang telah diatur sedemikian rupa agar 

benda uji tepat pada tengah alat penekan. 
3. Pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan secara continu dengan menggunakan mesin hidrolik sampai 

benda uji mengalami retak atau hancur. 
4. Beban maksi mum yang ditunjukan oleh jarum penunjuk dicatat secara continue. 

Pengukuran kuat tekan untuk paving block dilakukan sesuai standar SNI 03-0691-1996 tentang bata beton 
(paving block  ) dengan menggunakan rumus : 

fc =      ................................................................................................................................                 (1) 

 Dimana : 
fc = Kuat Tekan Paving block   (kg/cm) 
P = Kuat Tekan maksimum (Kg) 
A = luas Permukaan Benda Uji (cm2) 

B. Pengujian penyerapan air 
Uji Penyerapan air dilakukan setelah umur paving 28 hari untuk mengetahui berapa persentasi 
penyerapan air oleh paving, dengan cara melakukan perendaman paving selama 24 jam, kemudian 
dikeringkan dengan suhu 105 derajat celcius dan ditimbang 2 kali hingga selisih akhir penimbangan tidak 
lebih dari 0.2%. Kemudian nilai penyerapan dihitung dari berat paving block basah dikurangi berat 
paving block kering, dibagi dengan berat paving block kering, kemudian dikalikan 100% dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 

Penyerapan Air   =    x 100%      ..............................................                                                            (2)    

     Dimana : 
 Pa = Penyerapan air ( %) 

A = Berat Paving Basah ( gram) 
  B = Berat Paving Kering (gram) 

C. Komposisi Campuran sedimen  
Pencampuran paving block dilakukan dengan cara coba-coba di laboratorium (trial and error). Cara ini 
yang paling sederhana, dengan prinsip membuat campuran paving block dengan berbagai macam 
komposisi campuran yang berbeda. Komposisi campuran paving block diawali dengan tanpa 
menggunakan Sedimen ditetapkan dengan perbandingan antara semen dan pasir yaitu 1 : 4. Khusus 
untuk komposisi campuran paving block yang menggunakan sedimen teluk Kendari adalah sebagai 
berikut : 
1. Campuran dengan Sedimen sebanyak 25% dari semen.  

     (Semen : Pasir : Sedimen = 0,75 : 4 : 0,25) 
2. Campuran dengan Sedimen sebanyak 20% dari semen. 

     (Semen : Pasir : Sedimen = 0,80 : 4 : 0,20) 
3. Campuran dengan Sedimen sebanyak 15% dari semen. 

      Semen : Pasir : Sedimen = 0,85 : 4 : 0,15) 
4. Campuran dengan Sedimen sebanyak 5% dari semen. 

     (Semen : Pasir : Sedimen = 0,95 : 4 : 0,05) 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Pengujian Karakteristik Sedimen Teluk Kendari 

Kegiatan pengujian laboratorium meliputi analisa saringan (shive analysis), berat jenis, kadar lumpur, 
kadar air,  batas cair, batas plastis dan indeks plastis. Analisa saringan dimaksudkan untuk menentukan 
jenis material sedimen berdasarkan butiran. Berdasarkan hasil pengujian contoh sampel sedimen dalam 
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kondisi basah, yang diperoleh di 3 titik lokasi studi yang meliputi pemeriksaan karakteristik mekanis dan 
hasilnya terlihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Hasil pengujian sampel sedimen 

Pengujian Sampel sedimen 
Lokasi Pengambilan Sedimen 

Titik 1 Titik 2 Titik 3 
Batas Cair (LL)    (%) 58,72 30,58 37,74 

Batas Plastis (PL)     (%) 39,87 23,51 28,34 
Indeks Plastis (PI)      (%) 18,85 7,07 9,40 

Berat Jenis (Gs)       gram/cm3 2,45 2,68 2,66 
Persen Lolos Ayakan 200     (%) 79,63 81,22 75,43 

Kadar Air          (%) 85,70 50,49 49,28 
 

Dari hasil pengujian tersebut klasifikasi sedimen teluk Kendari memiliki karakteristik sebagai berikut. 
1. Tanah berbutir halus yaitu jenis yang lebih dari 50% dari berat contoh tanah yang lolos ayakan no. 200 
2. Sedimen ini adalah bagian dari tanah jenuh air (saturated) dimana ruang porinya banyak terisi air 

sehingga pada saat pembuatan paving block tidak memerlukan air yang banyak karena kadar air dalam 
kandungan sedimen cukup tinggi. 

3. Untuk hasil pemeriksaan ukuran butir sedimen di lakukan dengan cara menyaring pada ayakan no. 200 
dan > 50% lolos yang tertahan dan butiran sedimen ini masuk dalam klasifikasi gradasi butiran halus 
atau kategori lempung (Clay) dan fraksi lanau (silt). 

4. Berdasarkan pengujian batas-batas atterberg menurut kasifikasi tanah UNIFIED untuk mengetahui 
tingkat plastisitas tanah maka sedimen digolongkan dalam jenis lempung anorganik dengan plastisitas 
tinggi (CH). 

B. Hasil Pengujian Karakteristik Pasir Pohara 
Dari hasil pengujian analisa saringan untuk pasir halus Pohara diperoleh hasil sebagaimana di tunjukkan 
oleh Tabel 4 berikut. 

Tabel. 4  Hasil analisa Saringan agregat halus pasir Pohara 

Saringan No. Berat Tertahan (gram) 
Jumlah % Tertahan 

Tertahan Lewat 
4 101 10,1 100 
5 197 19,7 89,9 
30 317,5 31,75 70,2 
50 144 14,4 38,45 
100 120,5 12,05 24,05 
200 69,6 6,96 12 
Pan 50,4 5,04 5,04 

Jumlah 1000 100 0 
            Fineness Modulus 0,195 

 
Dari analisa terlihat bahwa pasir sungai pohara cenderung halus seperti yangg diperlihatkan pada hasil 
perhitungan Fineness Modulus berikut ini : 

                                                                                                (3) 

Dimana : 
FM = Fineness Modulus  
∑ (No.4 – No.100) = Persentase Kumulatif sampel yang tertahan dari saringan  no.4 dan saringan 
no. 100. 

Berdasarkan rumus diatas diperoleh nilai Fineness Modulus sebesar  0,195. 
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Gambar 2 Hasil Pengujian Saringan agregat halus pasir Pohara 

C. Hasil Pengujian Kekuatan Fisik Paving Blok  
Karakteristik sedimen teluk Kendari sebagai bahan pendukung agregat halus dalam campuran akan meningkat 
kualitasnya bagi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, yang hasil pengujian uji kuat tekan sampel 
paving block direkapitulasi sebagaimana pada Tabel 5 dan Gambar 3 berikut. 

Tabel 5  Rekapitulasi Kuat Tekan dan Penyerapan Paving Block dengan 2 Model 

Benda 
Uji 

Model Segi Empat Panjang Model Topi Uskup 

Kandunga
n sedimen 

(%) 

Kuat 
Tekan 

(Kg/Cm
3) 

Kuat 
Tekan 
(Kg/ 
Cm3)  
Rata-
rata 

Kuat 
Tekan 
(Mpa) 

Penyer
apan 
air 

setelah 
umur 

28 hari 
(%) 

Penyer
apan 

air (%) 
Rata-
Rata 

Kuat 
Tekan 

(Kg/Cm
3) 

Kuat 
Tekan 
(Kg/ 
Cm3)  
Rata-
rata 

Kuat 
Tekan 
(Mpa) 

Penyera
-pan air 
setelah 

umur 28 
hari (%) 

Penye
ra-pan 

air 
(%) 

Rata-
Rata 

1 237,14 
238,4

8 
23,85 

2,61 
3,17 

204,28 
197,88 19,79 

2,81 
2,87 0 2 232,44 3,35 199,51 2,94 

3 245,86 3,55 189,86 2,84 
1 228,56 

226,6
4 

22,66 
5,74 

6,94 
170,73 

181,37 18,14 
5,55 

5,25 5 2 220,51 7,05 185,24 3,86 
3 230,86 8,01 188,14 6,35 
1 208,61 

209,7
1 

20,97 
7,09 

7,60 
176,84 

179,54 17,95 
6,62 

7,10 10 2 209,46 7,75 183,65 7,03 
3 211,06 7,96 178,14 7,67 
1 186,57 

191,2
2 

19,12 
7,56 

8,66 
165,57 

169,73 16,97 
7,93 

8,99 15 2 188,23 9,22 179,75 9,80 
3 198,86 9,20 163,86 9,23 
1 169,92 

164,2
3 

16,42 
10,63 

10,05 
159,92 

157,56 15,76 
10,90 

13,42 20 2 159,32 9,10 169,32 15,88 
3 163,45 10,42 143,45 13,49 

 
Dari tabel.5 memperlihatkan bahwa dengan semakin tinggi tambahan sedimen di dalam adukan paving 
akan secara perlahan-lahan menurunkan mutu paving block, demikian pula dengan pengujian sampel 
umur beton  28 hari untuk model segi empat dengan kandungan sedimen 0% dengan kuat tekan 23,85 
MPa menurun hingga16,42 Mpa pada kandungan sedimen 20% selanjutnya untuk pengujian sampel umur 
beton  28 hari untuk model topi Uskup dengan kandungan sedimen 0% dengan kuat tekan 19,79 MPa 
menurun hingga15,76 Mpa pada kandungan sedimen 20%. Pada tabel 5 juga diperlihatkan  nilai 
penyerapan air pada paving untuk model empat dengan kandungan sedimen 0% dengan nilai penyerapan 
3,17% meningkat dan pada kandungan sedimen 20% dengan nilai penyerapan 10,05% selanjutnya untuk 
pengujian penyerapan air untuk model topi Uskup dengan kandungan sedimen 0% dengan nilai 
penyerapan 2,87% semakin meningkat hingga13,42%  pada kandungan sedimen 20%. 
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Gambar 3 (a) dan (b) Hasil pengujian kuat tekan dan penyerapan air pada 2 model paving block 

D. Hasil Pengujian Water Absorption  
Sampel paving block dalam pengujian penyerapan air (water absorption) setelah umur sampel 28 hari, 
pengujian tersebut dilakukan berdasarkan SNI 03-0691-1996 bata beton (paving block) dan hasilnya di 
peroleh sebagaimana di tampilkan pada tabel .6 dan gambar 3.a dan 3.b. Nilai penyerapan air pada paving 
block ada yang sesuai dan yang kurang dari standar yang ditetapkan oleh SNI berkisar antara 3%-10%, dan 
pada penelitian ini nilai daya serap air berbanding terbalik dengan kuat tekan paving block terlihat pada 
gambar 3.a dan 3.b. hal ini terjadi karena kadar air campuran tidak memenuhi kadar air optimum, maka 
kerapatan paving block juga tidak maksimum sehingga menyebabkan kualitas dan daya serap paving block 
cenderung meningkat. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan hasil analisis di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa dengan semakin tinggi tambahan sedimen di dalam adukan paving akan secara perlahan-lahan 

menurunkan mutu paving block, demikian pula dengan pengujian sampel umur beton 28 hari untuk 
model segi empat dengan kandungan sedimen 0% dengan kuat tekan 23,85 MPa menurun hingga16,42 
Mpa pada kandungan sedimen 20% selanjutnya untuk pengujian sampel umur beton  28 hari untuk 
model topi Uskup dengan kandungan sedimen 0% dengan kuat tekan 19,79 MPa menurun 
hingga15,76 Mpa pada kandungan sedimen 20%.  

2. Untuk penyerapan air diperlihatkan bahwa nilai penyerapan air pada paving untuk model segi empat 
dengan kandungan sedimen 0% dengan nilai penyerapan 3,17% meningkat pada kandungan sedimen 
20% dengan nilai penyerapan 10,05% selanjutnya untuk pengujian penyerapan air untuk model topi 
Uskup dengan kandungan sedimen 0% dengan nilai penyerapan 2,87% semakin meningkat 
hingga13,42%  dengan kandungan sedimen 20%. 

3. Implikasi dari penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah setempat bahwa penggunaan sedimen 
pada campuran paving block hasilnya hanya dapat di terapkan untuk pembangunan infrastruktur tempat 
parkir mobil dan area pejalan kaki sesuai hasil analisa kuat tekan dan nilai penyerapan air pada penelitian 
ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
[1] Andre., Studi sifat mekanik paving block terbuat dari campuran limbah adukan beton dan serbuk 

kerang. (2012). http://www.lontar.ui.ac.id [Diakses 25 Oktober 2017]. 
[2] Anonim., British Standard 6717: Part 1: 1993 Precast Concrete Paving block Part 1 Specification for 

Paving block  s. British Standard Institution. (1993) 
[3] Bambang.S dan Widarti, Pemanfaatan lumpur sungai sebagai bahan baku pembuatan paving block, 

Tesis, Jakarta,(2003) 
[4] Adi Broto., Pengaruh penambahan berbagai jenis serat pada kuat tekan paving block, Jurnal Rekayasa 

Sipil, 10(1), (2014)    



 

    

500  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

[5] Kasih, R.Y., Zuki,Z. & Yusuf, Y., Pengaruh penambahan abu sekam padi terhadap kuat tekan mortar 
semen PCC dengan perendaman dalam asam sulfatdan analisis larutan rendaman mortar. Jurnal Kimia 
Unand, I,28-39, (2012). 

[6] Lasino, Dkk., Pemanfaatan pasir dan debu merapi sebagai bahan konstruksi dalam mendukung 
pembangunan infrastruktur dan meningkatkan nilai guna lahar vulkanik (Puslitbang Pemukiman, 
Bandung, 2011) 

[7] Muliyasih, S., Pembuatan Paving block dengan menggunakan limbah las karbit sebagai bahan aditif 
dengan perekat limbah padat abu terbang batubara (Fly Ash) Pitu Labuhan Angin., (2011). 
Sibolga.http://repository.usu.ac.id [Diakses 29 April 2016]. 

[8] Muliyati, dkk.,Pengaruh penggunaan fly ash sebagai pengganti agregat terhadap kuat tekan paving 
block , Jurnal Momentum, 17(1), (2015) 

[9] Rofikatul.k., Potensi Lumpur Lapindo sebagai Bahan tambahan pembuatan batu bata, Jurnal Media 
Teknik Sipil, 5(1), (2007) 

[10] Sherliana, dkk., Studi kuat tekan paving block dari campuran tanah, semen, dan abu sekam padi 
menggunakan alat pemadat modifikasi, JRSDD, 4(1), 99 – 112, (2016) 

[11] SNI 03-0691-1996, Bata Beton/Paving block, Badan Stadarisasi Nasional, Jakarta.,(1996) 
[12] SNI S-04-1989 F, Spesifikasi bangunan A (bukan logam), Badan Standarisasi Nasional, Jakarta (1989). 
[13] SNI 03-1971-1990, Metode pengujian kadar air agregat, Badan Stadarisasi Nasional, Jakarta.,1990). 
[14] SNI 03-1974-1990, Metode Pengujian Kuat Tekan Beton, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.,(1990). 
[15] SNI 04-1990-F, Klasifikasi Paving block , Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.,(1990). 
[16] Sudrajat.MM.,2014, Formulasi Paving Block Dari Berbagai Bahan Berbasis Limbah Padat Spent 

Bleaching Earth, Skripsi, FF.Teknologi pertanian, IPB, Bogor .,(2014). 
[17] Urip.R, Teknologi semen dan beton fly ash, mengapa seharusnya di pakai pada beton (PT. Semen 

Gresik Indonesia, Gresik, 2003) 
[18] Widarti.E., Studi pemanfaatan lumpur sungai sebagai bahan baku pembuatan Paving Block , Proseding 

Seminar Nasional, Jurusan Teknik Sipil, ITS Surabaya, (2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


