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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Minyak bumi (dalam bahasa Inggris : petroleum, dari bahasa latin: 

petrus = karang dan oleum = minyak) dijuluki juga sebagai emas hitam, 

adalah suatu cairan kental yang berwarna cokelat sampai hitam atau 

kehijauan, yang mudah terbakar dan berbau kurang sedap, yang berada pada 

lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi merupakan 

campuran kompleks dari senyawa senyawa hidrokarbon, baik senyawa 

aliphatic, alistik, dan aromatic yang sebagian terdiri dari atas alkana tetapi 

bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurnianna, dengan sedikit 

senyawa nitrogen, belerang, oksigen dan senyawa logam dalam jumlah yang 

sangat kecil. 

Komposisi minyak bumi sangat sangat bervariasi dari sumur ke sumur 

yang lainnya dan dari suatu daerah ke daerah yang lainna. Gas alam terdiri 

dari gas alkana suhu rendah, yaitu metana, etana, propane dan butane 

dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain metana terdapat juga 

gas lain seperti CO2, dan H2S. propane dan butane di pisahkan kemudian 

dicairkan yang dikenal dengan LPG. Metana digunakan sebagai bahan 

bakar, sumber hydrogen dan untuk membuat methanol. 

Minyak bumi yang ditemukan bersama sama dengan gas alam 

kemudian dipisahkan dari gas tersebut menjadi minyak mentah (crude oil). 

Untuk mendapatkan produk akhir sesuai yang diinginkan maka minyak 

mentah tersebut harus melewati beberapa proses sebagai berikut: 

1. Destilasi Bertingkat 

2. Proses Konversi 

3. Pemisahan Pengotor dalam Fraksi 

4. Pencampuran Pengotor dalam Fraksi 

Setelah melalui berbagai macam proses, maka dihasilkan bermacam 

macam bahan bakar yang berasal dari minyak bumi antara lain: Gas sebagai 

bahan bakar LPG, bensin, kerosin, solar, lilin, bitumen, dan minarex. 
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Minarex yaitu processing oil yang digunakan pada Industri karet dan 

tinta cetak. Pada industry karet sebagai minyak pencampur karet sehingga 

menghasilkan ban, tali kipas, dan bermacam macam suku cadang alat 

transportasi. Sedangkan pada tinta cetak digunakan sebagai plasticizer / 

extender pada industry pipa PVC.  

PT Pertamina merupakan pengelola minyak dan gas nasional yang 

menghasilkan minarex yang dapat digunakan untuk pembangunan pada 

bidang konstruksi. Tentu saja perlu dilakukan uji coba dan uji kelayakan 

dengan uji laboratorium sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Dalam 

perhitungan dan ujicoba, minarex akan akan digunakan pada agregat 

campuran paving block, karena paving block dianggap bahan yang ramah 

lingkungan apabila dibandingkan dengan aspal dan beton. Penggunaan 

paving block saat ini banyak digunakan pada trotoar jalan, selain pada 

pemukiman dan tempat parkir. Dengan demikian perhitungan dan uji coba 

serta uji laboratorium akan sangat menentukan pada kualitas paving yang 

dihasilkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dengan prosentase berapakah minarex H yang ditambahkan hingga dapat 

memasuki kuat tekan K-200 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah : 

Mengetahui kuat tekan paving block jika menggunakan campuran minarex. 

 

1.4 Maanfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian kami antara lain: 

Mengetahui inovasi baru dari paving block jika menggunakan minarex. 

 

1.5. Ruang Lingkup  

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan Minarex yang dipakai diambil dari PT.Pertamina UP IV Cilacap. 

Analisis Kuat Tekan…, Ragil Prasetyo Himawan, Fakultas Teknik UMP, 2013



3 

 

b. Pasir yang dipakai adalah pasir sungai Serayu 

c. Semen yang dipakai adalah semen portland Holcim 

d. Air yang dipakai air PDAM Banyumas. 
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