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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Paving Block 

Paving block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang 

digunakan sebagai salah satu alternative penutup atau pengerasan 

permukaan tanah. Paving block dikenal juga dengan sebutan bata beton 

(concrete block) atau cone block. 

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 paving block (bata beton) adalah 

suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen Portland 

atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa 

bahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton. 

Sebagai bahan penutup dan pengerasan permukaan tanah, paving 

block sangat luas penggunaannya untuk berbagai keperluan, mulai dari 

keperluan yang sederhana sampai penggunaan yang memerlukan spesifikasi 

khusus. Paving block dapat digunakan untuk pengerasan dan memperindah 

trotoar jalan di kota-kota, pengerasan jalan di komplek perumahan atau 

kawasan pemukiman, memperindah taman, pekarangan dan halaman rumah, 

pengerasan areal parkir, areal perkantoran, pabrik, taman dan halaman 

sekolah, serta di kawasan hotel dan restoran. Paving block bahkan dapat 

digunakan pada areal khusus seperti pada pelabuhan peti kemas, Bandar 

udara, terminal bis dan stasiun kereta. Di Indonesia penggunaan paving 

block sudah banyak dijumpai, seperti pada trotoar jalan dan alun-alun di 

ibukota provinsi atau kabupaten terlihat menggunakan paving block. 

Diantara berbagai macam alternative penutup permukaan tanah, 

paving block lebih memiliki banyak variai baik dari segi bentuk, ukuran, 

warna, corak dan tekstur permukaan, serta kekuatan. 

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 klasifikasi paving block (bata beton) 

dibedakan menurut kelas penggunaanya sebagai berikut : 

Bata beton mutu A : digunakan untuk jalan. 

Bata beton mutu B : digunakan untuk pelataran parkir. 
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Bata beton mutu C : digunakan untuk pejalan kaki. 

Bata beton mutu D : digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya. 

Paving block yang diproduksi secara manual biasanya termasuk dalam 

mutu beton kelas D atau C yaitu untuk tujuan pemakaian non struktural, 

seperti untuk taman dan penggunaan lain yang tidak diperlukan untuk 

menahan beban berat di atasnya. Mutu paving block yang pengerjaannya 

dengan menggunakan mesin pres dapat dikategorikan dalam mutu beton 

kelas C sampai A dengan kuat tekan di atas 125 kg/cm2 bergantung pada 

perbandingan campuran bahan yang digunakan. (Anonim, 2005). 

Adapun keuntungan dari pemakaian paving block adalah : 

1. Daya pantul sinar matahari cukup rendah. 

2. Daya tahan terhadap tekananya/beban cukup baik. 

3. Tidak mudah pecah/lepas. 

4. Pemasangannya mudah dikerjakan. 

5. Proses pencetakan tidak merusak lingkungan/pencemaran. 

6. Harga jadi setelah terpasang relative murah karena tidak 

menggunakan adukan semen. Kecuali pada tepi/akhir dari 

pasangan. 

7. Pemeliharaan sangat mudah, jika terjadi kerusakan. 

Daya serap terhadap air hujan cukup baik, karena pemasangan antara 

satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan perekat/adukan semen. 

 

2.1.1 Metode Pembuatan Paving Block di Masyarakat 

Cara  pembuatan  paving  block  yang  biasanya  digunakan  dalam 

masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua metode, yaitu : 

1. Metode Konvensional 

Metode ini adalah metode yang  paling banyak digunakan oleh 

masyarakat kita dan lebih dikenal  dengan metode gablokan. Pembuatan 

paving block cara konvensional dilakukan dengan menggunakan alat 

gablokan dengan beban pemadatan yang berpengaruh terhadap tenaga  

orang yang mengerjakan. Metode ini banyak digunakan oleh  

masyarakat sebagai industri rumah tangga karena selain alat yang 
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digunakan sederhana, juga mudah dalam proses pembuatannya sehingga 

dapat dilakukan oleh siapa saja Semakin kuat tenaga orang yang  

mengerjakan maka akan semakin padat dan kuat paving block yang  

dihasilkan. Dilihat dari cara pembuatannya, akan mengakibatkan  

pekerja cepat  kelelahan  karena  proses  pemadatan dilakukan  dengan  

menghantamkan alat pemadat pada adukan yang berada dalam cetakan   

( www.dikti.depdiknas.go.id ). 

 

2. Metode Mekanis 

Metode  mekanis  didalam  masyarakat  biasa  disebut  metode  

press. Metode  ini masih jarang digunakan karena untuk pembuatan 

paving block dengan metode mekanis membutuhkan alat yang harganya 

relatif mahal. Metode mekanis biasanya digunakan oleh pabrik dengan 

skala industri  sedang  atau  besar.  Pembuatan  paving  block  cara  

mekanis dilakukan dengan menggunakan mesin (compression aparatus). 

 kondisi awal saat ditekan kondisi akhir 

Gambar 2.1 Prinsip Kerja Metode Konvensional 

 kondisi awal saat ditekan kondisi akhir 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Metode Mekanis 

 

Dari kedua metode diatas, terdapat kelebihan dan kekurangan dari tiap 

metode yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 
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Tabel 2.1  Keuntungan dan Kerugian Metode Mekanis dan Konvensional 

Metode Keuntungan Kerugian 

Konvensional 1. Dapat dilakukan oleh 

pemodal kecil 

2. Alat cetak relatif murah 

3. Dapat  dilakukan  dimana  

dan oleh siapa saja  (home 

industri ) 

1. Kuat  tekan  umumnya 

rendah dan tidak stabil 

2. Dalam sekali cetak hanya 

satu buah paving 

3. Tidak dapat diproduksi  

secara massal 

Mekanis 1. Kuat   tekan   yang   

dihasilkan relatif stabil 

sesuai mix design 

2. Dalam sekali cetak, lebih 

dari satu paving 

tergantung jumlah alat 

cetak 

3. Dapat diproduksi secara 

massal 

1. Hanya   bisa   dilakukan 

oleh pemodal besar 

2. Alat cetak relatif mahal 

3. Tidak dapat dilakukan 

disembarang   tempat   

(home industri) 

 

2.1.2 Klasifikasi Paving Block 

Berdasarkan SK SNI T – 04 – 1990 – F, klasifikasi paving block (blok   

beton) didasarkan atas bentuk, tebal, kekuatan, dan warna. Klasifikasi 

tersebut antara lain : 

1. Klasifikasi berdasarkan bentuk 

Bentuk paving block secara garis besar terbagi atas dua macam, yaitu : 

a. Paving block bentuk segi empat  

b. Paving block bentuk segi banyak 
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Blok Tipe A  Blok Tipe B  Blok Tipe C 

 

 

 

 

Blok Tipe X 

Gambar 2.3 Bentuk Paving Block 

 

Pola pemasangan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan 

penggunaannya. Pola yang umum dipergunakan ialah susun bata 

(strecher), anyaman tikar  (basket  weave), dan tulang ikan (herring 

bone). Untuk perkerasan jalan diutamakan pola tulang ikan karena  

mempunyai kuncian yang baik. Dalam proses pemasangannya, paving 

block harus berpinggu dan pada tepi susunan paving block biasanya  

ditutup dengan pasak yang berbentuk topi uskup 

 

 

 

 

Pola Susun Bata  Pola Anyam Tikar 

Penguncian Paling Rendah  Penguncian Sedang 

 

 

 

 

 

Pola Tulang Ikan 90°    Pola Tulang Ikan 45° 

Penguncian Paling Baik  Penguncian Paling Baik 

Gambar 2.4 Pola Pemasangan Paving Block 
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Topi Uskup  Penguncian dengan Topi Uskup 

 

Gambar 2.5 Bentuk Pasak Topi Uskup 

2. Klasifikasi berdasarkan ketebalan 

Ketebalan paving block ada tiga macam, yaitu : 

a. Paving block dengan ketebalan 60 mm b.   Paving block dengan 

ketebalan 80 mm c.   Paving block dengan ketebalan 100 mm 

Pemilihan bentuk dan ketebalan dalam pemakaian harus 

disesuaikan dengan  rencana penggunaannya dan kuat tekan paving 

block tersebut juga harus diperhatikan 

3. Klasifikasi berdasarkan kekuatan 

Pembagian kelas paving block berdasarkan mutu betonnya adalah : 

a. Paving block dengan mutu beton fc’  37,35 MPA 

b. Paving block dengan mutu beton fc’  27,0 MPA 

4. Klasifikasi berdasarkan warna 

Warna yang tersedia dipasaran antara lain abu-abu, hitam, dan merah. 

Paving block yang berwarna kecuali untuk menambah keindahan juga 

dapat digunakan untuk memberi batas pada perkerasan seperti tempat 

parkir, tali air, dan lain-lain. 

 

2.1.3 Standar Mutu Paving Block 

Standar mutu yang harus dipenuhi paving block untuk lantai menurut SNI 

03-0691-1996 adalah sebagai berikut : 

1. Sifat tampak paving block untuk lantai harus mempunyai bentuk yang 

sempurna, tidak terdapat retak-retak dan cacat, bagian sudut dan 

rusuknya tidak mudah direpihkan dengan kekuatan jari tangan. 

2. Bentuk dan ukuran paving block untuk lantai tergantung dari 

persetujuan antara pemakai dan produsen. Setiap produsen memberikan 
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penjelasan tertulis dalam leaflet mengenai bentuk, ukuran, dan 

konstruksi pemasangan paving block untuk lantai. 

3. Penyimpangan tebal paving block untuk lantai diperkenankan kurang 

lebih 3 mm.  

4. Paving  block  untuk  lantai  harus  mempunyai  kekuatan fisik  sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2   Kekuatan Fisik Paving Block 

 

Mutu Kegunaan 

Kuat Tekan 

(Kg/cm2) 

Ketahanan Aus 

(mm/menit) 
Penyerapan Air 

Rata- Rata 

Maks (%) Rata2 Min Rata2 Min 

A Perkerasan jalan 400 350 0,0090 0,103 3 
B Tempat parkir 

 

200 170 0,1300 1,149 6 
C Pejalan kaki 150 125 0,1600 1,184 8 
D Taman Kota 100 85 0,2190 0,251 10 

Sumber : SNI 03-0691-1996 

 

5. Paving block untuk lantai apabila diuji dengan natrium sulfat tidak 

boleh cacat, dan kehilangan berat yang diperbolehkan maksimum 1%. 

 

Menurut British Standard Institution, standar mutu yang harus 

dipenuhi oleh paving block adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan nilai kuat tekan yang maksimal, ketebalan paving 

block bentuk persegi minimal 6 cm 

2. Untuk paving block yang menggunakan profil tali air pada sisi 

permukaan atas, tebal tali air maksimal 7 mm dari sisi dalam dan sisi 

luar paving block 

3. Penyimpangan  dimensi  paving  block  yang  diijinkan  adalah  sebagai 

berikut : 

a. Panjang ± 2 mm  

b. Lebar ± 2 mm 

c. Tebal ± 3 mm 
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4. Untuk  perhitungan  kuat  tekan  digunakan  faktor  koreksi  terhadap 

ketebalan dengan nilai sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Faktor Koreksi Ketebalan Berdasarkan British Standard 

Institution 

 

Ketebalan 

( mm ) 

Faktor Koreksi 
Paving Block Tanpa  

Tali Air 

Paving Block Dengan 

Tali Air 
60 – 65 1,00 1,06 

80 1,12 1,18 
100 1,18 1,24 

Sumber : British Standard Institution, 1986 

 

Bahan Tambah ( Admixture ) 

Bahan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minarex. 

Minarex yaitu Processing Oil untuk Industri Karet dan Tinta Cetak Industri 

dalam negeri membutuhkan bermacam-macam jenis minyak proses 

(Processing oil) untuk pembuatan ban, industri barang jadi karet (tali kipas, 

suku cadang kendaraan). Selain itu, processing oil juga dapat digunakan 

sebagai bahan baku pada industri tinta cetak dan sebagai plasticizer/extender 

pada industri kompon PVC. 

 

2.1.4. Sifat Fisis 

2.1.4.1 Porositas 

Porositas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

pori-pori (porositas) yang terdapat pada sampel. Porositas 

merupakan satuan yang menyatakan keporositasan suatu material. 

Presentase porositas dapat diketahui berdasarkan daya serap 

bahan terhadap air, yaitu pebandingan volum air yang diserap 

dengan volum total sampel. Secara matematis hal ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sembiring, 1994): 

%Porositas= 

(mb-mk)
ρair
�  

Vt
 x 100% 
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Di mana :  mb  = massa basah (gr) ρair  = massa jenis (gr/cm3) 

 mk  = massa kering (gr) Vt = volum total sampel (cm3) 

 

2.1.4.2 Densitas  

Densitas adalah pengukuran massa setiap volum benda. 

Semakin tinggi densitas (massa jenis) suatu benda, maka semakin 

besar pula massa setiap volumnya. 

Densitas rata-rata setiap benda merupakan total massa dibagi 

dengan total volumnya. Sebuah benda yang memiliki densitas lebih 

tinggi akan memiliki volum yang lebih rendah dari pada benda 

bermassa sama yang memiliki densitas lebih rendah. 

Densitas (massa jenis( berfungsi untuk menentukan zat. 

Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Dan satu zat yang 

sama berapapun massanya dan berapapun volumenya akan 

memiliki densitas yang sama pula, oleh sebab itu dikatakan bahwa 

massa jenis atau densitas merupakan ciri khas (sidik jari) suatu zat. 

Untuk menghitung besarnya densitas dipergunakan 

persamaan matematis berikut (Gurning, 1994): 

ρ= 
m
v

 

Di mana :  ρ = densitas (gr/cm3) 

 m = massa (gr) 

   v = volum (cm3) 

 

2.1.4.3 Serapan air 

Semakin banyak pori yang terkandung dalam mortar maka 

akan semakin besar pula penyerapan sehingga ketahanannya akan 

berkurang. Rongga (pori) yang terdapat pada mortar terjadi karena 

kurang tepatnya kualitas dan komposisi material penyusunnya. 

Pengaruh perbandingan yang terlalu besar untuk air dapat 

menyebabkan rongga, karena terdapaat air yang tidak bereaksi dan 

kemudian menguap dan meninggalkan rongga. 
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Secara matematis serapan air dirumuskan sebagai berikut : 

 

Penyerapan air= 
Berat sampel jenuh-Berat sampel kering

Berat sampel kering
 x 100% 

 

2.1.5 Sifat Mekanik 

2.1.5.1 Kekerasan 

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai ketahanan bahan 

terhadap penetrasi pada permukaannya. Cara pengukuran 

kekerasab dapat ditetapkan dengan deformasi yang berbeda, yaitu 

kekerasan Brinnel, Rochwell, Vickers,aitu yang disebut Static 

Hardness Tests. 

Dynamic Hardness Tests contohnya Shore Scleroscope, 

pendulum Hardness, Couldburst Tests, Equotip Hardness. Alat uji 

kekerasan yang sering digunakan adalah Brinnel Hardness, 

Rockwell dan Vickers. Ketiga alat uji ini menggunakan indentor 

yang bentuknya berupa bola kecil, pyramid, atau tirus. Identor 

berfungsi sebagai pembuat jejak pada logam (sampel) dengan 

pembebanan tertentu, nilai kekerasan diperoleh setelah diameter 

jejak diukur. 

Kekerasan (Hv) suatu bahan dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut: 

 Hv=1,8544 P
D2 

  Dengan : 

Hv  = kekerasan Vickers (kgf/mm2) 

 P = beban yang diberikan (kgf) 

 D = panjang diagonal jejak indenter (mm2) 

 

2.1.5.2 Kuat Tekan 

Kuat tekan pada beton sangat penting dan diperlukan dalam 

perencanaan struktur. Demikian juga pada mortar. Kekuatan tekan 

paving block dapat digunakan sebagai criteria utama dalam 
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pemilihan tipe mortar, karena selain relatif mudah untuk diukur 

juga pada umumnya berkaitan dengan properties yang lain. Seperti 

kuat tarik dan penyerapan air. Pada dasarnya terdapat dua faktor 

yang sangat menentukan kuat tekan pada mortar yaitu berat semen 

dan water/cement. Kuat tekan pada mortar akan bertambah bla 

berat semen bertambah dan water/cement ratio berkurang. 

Kekuatan tekan yang tinggi sangat penting karena mortar 

dikondiskan untuk menahan tekan untuk beberapa keperluan. 

Persamaan kekuatan tekan (compressive strength) suatu 

bahan merupakan perbandingan besarnya beban maksimum yan 

dapat ditahan bahan dengan lua penampang bahan yang mengalami 

gaya tersebut. 

Secara sistematis besarnya kuat tekan suatu bahan dapat 

ditentukan sebagai berikut (Andrita, 2008): 

P= 
Fmaks

A
 

Dimana : P = Kuat tekan (N/m2) 

 F = gaya maksimum (N) 

 A = luas permukaan benda uji (m2) 

 

2.1.5.3 Kuat Patah 

Kekuatan patah sering disebut Modulus of Rapture (MOR) 

yang menyatakan ukuran ketahanan terhadap tekanan mekanis 

panas (thermal stress). Pengukuran kekuatan patah (bening 

strength) sampel keramik digunakan dengan metode titik tumpu 

(triple point bending), nilai kekuatan patah dapat ditentukan dengan 

standar ASTM C.733 – 79 melalui persamaan berikut (Kaston 

sijabat, 2007) : 

Kekuatan Patah= 
3PL
2bh2 

Dengan : P = gaya penekan (kgf) 

   L = jarak dua penumpu (cm) 

   b,h = dimensi penumpu (cm) 
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2.1.5.4 Kuat Impak 

Material mungkin mempunyai kekuatan tarik tinggi tetai 

tidak tahan terhadap beban kejut. Untuk menentukannya perlu 

dilakukan uji ketahanan impak. Ketahanan impak biasanya diukur 

dengan uji impak liot atau charpy terhadap benda uji bertakik atau 

tanpa takik. Pada pengujian ini beban diayunkan dari ketinggian 

tertentu dan mengenai benda uji, kemudian diukur energy disipasi 

pada patahan. Pengujian ini bermanfaat untuk memperlihatkan 

penurunan keuletan dan kekuatan impak material. 

Ketangguhan patahan (KC) suatu paduan dianggap lebih 

tepat dan lebih penting, karena berbagai faduan mengandung retak 

halus yang mulai merambat apabila menerima beban kritis tertentu. 

KC mendefinisikan kombinasi kritis antara tegangan dan panjang 

retak. (K.J.BISHOP, R.E.smallman). pada penelitian ini penentuan 

nilai impak dilakukan perhitungan nilai chappy, yaitu : 

KC= 
AK
So

 kgf
cm2�  

Dengan :  KC = nilai impak chappy (kgf/cm2) 

 AK = harga impak takik (kgf) 

 So = luas semula di bawah takik dari batang benda uji (cm2) 

 

2.2 Material Paving Block 

Material yang digunakan dalam pembuatan paving block adalah 

semen portland ( PC ), pasir, air, dan endapan sampah sebagai substitusi dari 

pasir. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing material : 

1. Semen portland ( PC ) 

Fungsi utama dari semen adalah untuk merekatkan partikel 

agregat yang terpisah sehingga menjadi satu kesatuan. Bahan dasar dari 

semen adalah (Surdia, 1985): 

a. 3CaO.SiO2 (Tricalcium Silicate) disingkat C. 

b. 2CaO.SiO2 (Dicalium Silicate) disingkat C. 
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c. 3CaO.Al2O3 (Tricalium Aluminate) disingkat C. 

d. 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (Tetracalium Aluminoferrit) disingkat C. 

S dan C2S merupakan senyawa yang membuat sifat-sifat perekat, 

C3A adalah senyawa yang paling reaktif, sedangkan C 4AF berfungsi 

sebagai katalisator yang menurunkan temperature pembakaran dalam 

pembentukan Calcium Silicate. 

Dengan mengubah-ubah kadar masing-masing komponen 

tersebut, dapat dibuat berbagai tipe semen. Saat ini terdapat 5 tipe 

semen dengan karakteristik berbeda. Selain itu secara umum dikenal 2 

macam semen, yaitu semen hidraulis dan semen non-hidraulis. Semen 

non-hidraulis adalah semen yang tidak dapat mengeras dan tidak stabil 

dalam air. Semen hidraulis adalah semen yang akan mengeras bila 

bereaksi dengan air, tetapi akan tetap tahan air dan stabil dalam air. 

Yang paling sering digunakan sebagai perekat pada bangunan 

adalah Portland Cement (PC) yang merupakan semen hidraulis tipe I. 

keunggulan dari semen Portland ini adalah dapat meningkatkan 

kekuatan dan mengeras melalui suatu reaksi kimia dengan air yang 

disebut hidrasi. Pada reaksi hidrasi ini akan menghasilkan panas dan 

terjadi rekatan yang kuat antara agregat sludge campuran paving block. 

Faktor semen sangatlah mempengaruhi karakteristik campuran 

pembuatan paving block. Kandungan semen hidraulis yang tinggi akan 

memberikan banyak keuntungan, antara lain dapat membuat campuran 

paving block menjadi lebih kuat, lebih padat, lebih tahan air, lebih cepat 

mengeras, dan juga memberi rekatan yang lebih baik. 

Kerugiannya adalah dengan cepatnya campuran mengeras, maka 

dapat menyebabkan susut kering yang lebih tinggi pula. Paving block 

dengan kandungan semen hidraulis rendah akan lebih lemah dan legih 

mudah mengalami pengerasan (Anonim, 2004). 

2. Agregat Halus ( Pasir ) 

Komposisi kimia pasir dan keadaan geologi mempengaruhi 

kualitas pasir. Gradasi yang baik dari pasir juga memberkan efek yang 

penting pada kelecakan dan ketahanan pada mortar. Pasir dengan 
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butiran yang sangat halus tidak praktis untuk kelecakannya, sehingga 

harus ditambahkan semen untuk mengisi rongga diantara bituran yang 

halus tersebut untuk mendapatkan kelecakan yang baik, sedangkan 

mortar yang menggunakan pasir dengan butiran yang besar biasanya 

lemah karena rongga antar butiran cukup lebar sehingga tegangan tidak 

dapat menyebar secara merata. Pasir yang digunakan pada campuran 

mortar dalam penelitian ini adalah pasir dengan partikel lolo ayakan 

0,236 mm – 0,075mm. Faktor kandungan air dalam agregat (pasir) juga 

memegang peranan penting dalam mortar. Pasir dengan kandungan air 

yang banyak dapat menambah water/cement ratio yang berakibat pada 

penurunan kekuatan. Hal ini dikarenakan air yang semula menempati 

rongga menguap bersamaan dengan terjadinya reaksi hidrasi sehinga 

terbentuk rongga yang dapat meningkatkan porositas paving block. 

Pasir yang kotor sebaiknya tidak digunakan untuk pembuatan 

paving block sebab dapat mengurangi daya rekat beton. 

3. Air 

Air yang digunakan pada campuran paving block mempunyai 

fungsi untuk meningkatkan kelacakan dalam pembuatan paving block 

dan berperan penting dalam reaksi kimia yang disebut juga reaksi 

hidrasi. Jumlah air dalam pembuatan paving block harus cukup supaya 

terjadi rekatan yang benar-benar kuat antara partikel didalam campuran, 

tetapi tidak boleh berlebih karena akan menimbulkan rongga-rongga 

dalam sampel dan kekuatannya akan menurun. 

Untuk campuran pembuatan paving block pada penelitian ini 

digunakan w/c ratio 0,4. Air yang digunakan dalam campura ini tidak 

boleh mengandung minyak, asam alkali, bahan padat sulfat, klorida dan 

bahan lainnya, yang dapat merusak beton. Sebaiknya digunakan air 

yang dapat diminum. 

4. Minarex 

Minarex yaitu Processing Oil untuk Industri Karet dan Tinta 

Cetak Industri dalam negeri membutuhkan bermacam-macam jenis 

minyak proses (Processing oil) untuk pembuatan ban, industri barang 
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jadi karet (tali kipas, suku cadang kendaraan). Selain itu, processing oil 

juga dapat digunakan sebagai bahan baku pada industri tinta cetak dan 

sebagai plasticizer/extender pada industri kompon PVC. 

Processing oil adalah senyawa hidrokarbon yang dihasilkan dari 

minyak bumi. Produk ini digunakan sebagai processing aid dalam 

pengolahan karet alam ataupun karet sintetis, sebagai plasticizer 

(extender) dalam PVC kompon, dan sebagai base oil pada tinta cetak. 

Secara umum, ada beberpa jenis processing oil, diantaranya adalah 

golongan paraffine (paraffinic), aromatic (Minarex) dan Napthenic. 

Walaupun sama-sama processing oil, namun aplikasi dari masing-

masing jenis berbeda satu sama lain.  

Sebagai contoh Paraffinic dan Minarex. Bila paraffinic cocok 

untuk pembuatan barang jadi karet yang berwarna terang, maka 

Minarex yang lebih tepat dipakai untuk pembautan barang jadi karet 

yang berwarna gelap (misalnya ban kendaraan, sol sepatu, barang 

plastik dan tinta cetak). Sejalan dengan pertumbuhan industri di 

Indonesia, maka kebutuhan akan processing oil juga terus mengalami 

peningkatan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Pertamina 

memproduksi processing oil baik dari golongan paraffine (paraffinic) 

maupun aromatic (Minarex). Khusus Minarex, ada beberapa jenis yang 

diproduksi yaitu Minarex-A, B, dan H(Hybrid). 

 

Adapun aplikasi dari masing-masing jenis tersebut pada industri 

tergantung pada kebutuhan konsumen sendiri. Dalam hal mutu, 

processing oil produksi Pertamina sudah sama bahkan lebih unggul dari 

produk impor. Sebagai contoh Minarex H yang berfungsi sebagai 

processing aid dalam pembuatan kompon karet pada industri ban 

vulkanisir dan industri barang karet. Dalam pembuatan kompon karet , 

produk ini bisa memperbaiki proses pelunakan dan pemekaran karet, 

serta menurunkan kekentalan kompon karet. Dengan demikian bahan 

ini membantu mendispersikan carbon black ke dalam molekul-molekul 

karet sehingga memperbaiki sifat-sifat mekanis komponnya.  
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Selain sebagai processing oil, Minarex-H dapat juga digunakan 

pada industri kompon PVC, yaitu sebagai substitusi Diactyl Phihalate 

(DOP). Dalam hal ini Minarex-H memberikan keuntungan kelebihan, 

yaitu : 

a. Menurunkan kekentalan 

b. Molekul PVC mengalir pada suhu yang lebih mudah dari titik 

lelehnya yang mengakibatkan daya alir 

c. PVC kompon menjadi lebih baik. 

d. Homogenitas kompon lebih baik. 

e. Produk akhir lebih fleksibel/lentur 

f. Minarex H dapat juga digunakan dalam industri tinta cetak, yang 

telah dibuktikan oleh beberapa produsen tinta cetak. 

g. Penggunaan bahan Minarex-H sebagai pelarut pendukung dapat 

menghasilkan tinta cetak dengan kualitas yang lebih baik. 

h. Fungsi Minarex lainnya adalah : 

- Pembuatan karpet lantai, suku cadang kendaraan, karet talang. 

- Digunakan dalam vulkanisir. 

- Proses produksi mur/baut. 

- Industri plywood dan teak plywood 

- Bantalan karet pada dermaga dan kereta api. 

- Proses pembuatan cutting oil 

 

 Di samping mutu lebih baik, keunggulan lain dari processing oil buatan 

dalam negeri ini adalah suplai yang terjamin karena kapasitas produksi yang ada 

sekarang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Guna 

menjamin kelancaran suplai dan distribusi, pertamina juga telah menyediakan 

sarana-sarana tangki penimbunan dan fasilitas bongkar muat untuk kapal maupun 

mobil tangki di kilang Cilacap. 
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