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BAB I 

PENDAHULUAN  

  
A. Latar Belakang  

Paving block (bata beton) banyak digunakan dalam bidang konstruksi dan 

merupakan salah satu alternatif pilihan untuk lapis perkerasan permukaan tanah, 

kemudahan dalam pemasangan, perawatan relatif murah serta memenuhi aspek 

keindahan membuat paving block lebih banyak diminati. Umumnya paving block 

digunakan untuk perkerasan jalan, pedestrian dan trotoar. Selain itu dapat juga 

digunakan pada area khusus seperti pelabuhan peti kemas, lahan parkir, area 

terbuka dan area industri. Keunggulan dari paving block, memiliki daya serap air 

yang baik, melalui pemasangan paving block dapat menjaga keseimbangan air 

tanah. 

Paving block (bata beton) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang 

terbuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, 

dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya (SNI 03– 0691–1996). 

Mengamati dari kata “bata beton” maka unsur menyusun beton adalah air, semen 

dan agregat, yaitu agregat halus umumnya berupa pasir dan agregat kasar umumnya 

berupa kerikil atau batu pecah (split) 

Untuk meningkatkan mutu paving block, diantaranya dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan bahan tambah yang dapat meningkatkan kuat tekan 

paving block. Abu batu dapat digunakan sebagai bahan tambah untuk pembuatan 

agregat buatan dalam campuran beton, bahan tambahan paving block, 

mortar,batako, dan beton ringan. 
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Abu batu merupakan agregat buatan atau sekumpulan butir- butir batu 

pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya baik berupa hasil alam maupun buatan 

(SNI No: 1737-1989-F). Agregat atau abu batu adalah material granular, misalnya 

pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat 

untuk membentuk suatu beton semen hidraulik atau adukan. Agregat yang 

merupakan mineral filler/pengisi (partikel dengan ukuran < 0,075 mm), diperoleh 

dari hasil sampingan pabrik-pabrik semen atau mesin pemecah batu yang sekarang 

sudah banyak khususnya di daerah Banyumas. Material jenis ini banyak dibutuhkan 

untuk campuran dalam proses pengaspalan dan bisa digunakan sebagai pengganti 

pasir.   

Hal ini sangat baik jika abu batu di jadikan inovasi baru sehingga dalam 

penelitian yang mengacu pada pembuatan paving block berbahan tambah abu batu 

ini bisa dapat lebih berguna dan dapat mengurangi penggunaan pasir yang saat ini 

sudah mulai susah dan harganya cukup mahal di daerah Banyumas. Oleh karena itu 

abu batu yang meruapakan hasil dari pabrik pemecah batu bisa di manfaatkan 

sebagai inovasi campuran paving block sebagai bahan tambah dalam pembuatan 

paving block yang perlu di teliti. 

Dari uraian di atas maka penelitian ingin membuat paving block dan 

menganalisa kuat tekan paving block dengan menggunakan bahan tambah abu batu. 

Diharapkan paving block yang di campur degan abu batu ini mempunyai kuat tekan 

lebih baik dari paving block biasa dan juga memiliki kualitas yang baik, tahan lama 

dan ekonomis.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, dapat di simpulkan bahwa 

dalam penggunaan beton paving block sebagai bahan non struktural hanya 

menggunakan campuran pasir yang membuat persediaan pasir semakin menipis, 

dalam hal ini abu batu salah satu inovasi bahan tambah untuk mengurangi 

penggunaan pasir dalam pembuatan paving block. 

 

Gambar 1.1 Lokasi Perusahaan Pemecah Batu Desa Purwadadi,Kec. Kembaran 

Abu batu sebagai bahan tambah ini di ambil dari perushaan pemecah batu  

Sumber Urip dengan bahan batu blonos kali (Batu ondol) sebagai matrial utama 

untuk pembuatan abu batu yang beralamat di jalan Sokaraja Kemabaran, Desa 

Purwadadi Kec.Kembaran Kab. Banyumas. Hasil Abu batu ini sendiri hanya di 

gunakan sebagai pahan pengaspalan dan ada juga yang di gunakan sebagai bahan 

tambahan pada plesteran dinding. Pada saat ini pemanfaatan abu batu belum 

menunjukan hasil yang maksimal. Namun demikian tidak dapat di pungkiri bahawa 

abu batu ini ternyata masih dapat di gunakan sebagai inovasi bahan tambah dalam 

pembuatan paving block. 
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C. Batasan Masalah 

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, 

batasan masalah pada penelitian ini hanya dibatasi mengenai studi pembuatan 

paving block dengan bahan tambah abu batu dengan menggunakan perbandingan 

campuran normal paving block tanpa tambahan batu pecah 1 Pc : 8 Ps, batasan-

batasan masalah meliputi : 

1. Komposisi campuranya adalah : 

a. 1 Pc : 8 Ps : 10% AB dari berat pasir 

b. 1 Pc : 8 Ps : 20% AB dari berat pasir 

c. 1 Pc : 8 Ps : 30% AB dari berat pasir 

2. Pengujian yang akan di lakukan meliputi : 

a. Pengujian daya serap air 

b. Pengujian kuat tekan 

3. Pembuatan benda uji pada penelitian ini di lakukan berdasarkan atas 

kenyataan dilapangan, dimana dalam pembuatan benda uji dilakukan 

pengujian terhadap kualitas agregat penyusun, seperti pemeriksaan berat 

jenis agregat halus, gradasi agregat halus, dan pemeriksaan kadar lumpur 

agregat halus. 

D. Rumusan Masalah 

Dari penelitian yang akan di lakukan akan didapat rumusan masalah yang 

dibahas sebagai berikut :  

1. Berapa penyerapan air rata-rata dari 3 macam kompoisi campuran paving 

block dengan bahan tambah abu batu ? 
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2. Berapa kuat tekan rata-rata dari 3 macam komposisi campuran paving block 

dengan bahan tambah abu batu ? 

3. Komposisi mana yang menghasilkan kuat tekan maksimal  ? 

E. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini selain memberikan alternatif bahan baru 

dalam pembuatan paving block dan pemanfaatan abu batu secara khusus penelitian 

ini untuk : 

1. Mengetahui penyerapan air rata-rata dari 3 macam komposisi campuran 

paving block dengan bahan tambah abu batu. 

2. Mengetahui kuat tekan rata-rata dari 3 macam komposisi campuran paving 

block dengan bahan tambah abu batu. 

3. Mengetahui komposisi campuran paving block yang menghasilkan kuat 

tekan maksimal menurut hasil pengujian. 

F. Manfaat Penelitian  

Dari penelitia ini akan di peroleh beberapa manfaat sebagai beriku : 

1. Secara teoritis : sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang 

penggunaan abu batu untuk pembuatan paving block. 

2. Secara praktis : mengetahhui perbedaan besar nilai kuat tekan, penyerapan 

air dari abu batu, yang nantinya dapat di jadikan sebagai bahan 

rekomendasi tentang layak atau tidaknya abu batu digunakan sebagai 

bahan tambah dalam pembuatan paving block. 
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