
Repository FMIPA  1 
 

PENENTUAN KUALITAS PAVING BLOCK BERDASARKAN SIFAT FISIS 

VARIASI CAMPURAN PASIR DAN SEMEN 

 

Yon Fajri, Riad Syech, Sugianto 

  

Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau  

Kampus Bina Widya Pekanbaru, 28293, Indonesia 

yonfajri@rocketmail.com  

 

ABSTRACT 

 

A quality control of paving blocks with variation mixture between sand and cement by using 

the experimental method has been conducted. This research was performed by varying the 

ratio of the mixture of sand and cement used in the manufacture of paving blocks and 

compared to the market after some measurement processes. The compositions of the mixture 

of sand and cement in the manufacture of paving blocks are (50%:50%), (67%:33%), 

(75%:25%), (80%:20%). The shape of samples  is based on (Standar Nasional Indonesia) 

SNI 03-0691-1996 with paving block size of 21 cm x 10,5 cm x 6 cm. The Paving blocks in 

the market have an average density ± 2000 kg/m3, and a compressive strength range is of 3-

5 N/m2. The quality and characteristics of paving blocks can be determined by performing 

several testing processes those are the density test, compressive strength test, porosity test 

and water absorption test. The value of the average compressive strength and maximum 

water absorption is imposed by (Badan Standarisasi Nasional) BSN on SNI 03-0691-1996. 

The best paving block with the average compressive strength value and the average 

maximum water absorption value are 29.93x106 N/m2 and 3.88%, which are carried out by 

using the percentage of the mixture of (50%:50%), including to the quality of B for parking 

lot. The paving blocks which can be found in the market has the average compressive 

strength and the average maximum water absorption are 8.60x106 N/m2 and 9.14% including 

to the quality of D for a park. 
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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai kualitas paving block berdasarkan variasi campuran 

pasir dan semen dengan metode eksperimen. Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan 

perbandingan campuran pasir dan semen yang digunakan dalam pembuatan paving block 

dan membandingkan dengan yang dipasaran setelah dilakukan beberapa proses pengujian. 

Komposisi campuran pasir dan semen pada pembuatan paving block yaitu (50%:50%), 

(67%:33%), (75%:25%), (80%:20%). Sampel berbentuk balok dengan ukuran 21 cm x 10,5 

cm x 6 cm berdasarkan (Standar Nasional Indonesia) SNI 03-0691-1996. Paving block yang 

umum dijual dipasaran memiliki densitas rata-rata ± 2000 kg/m3, dan kuat tekan bervariasi 

dari 3-5 N/m2. Kualitas dan karakteristik paving block dapat diketahui dengan melakukan 

beberapa pengujian yaitu uji densitas, uji kuat tekan, uji porositas, dan uji serapan air. Nilai 

kuat tekan rata-rata dan serapan air maksimum diberlakukan oleh (Badan Standarisasi 

Nasional) BSN pada SNI 03-0691-1996. Paving block terbaik dengan nilai kuat tekan rata-

rata dan serapan air maksimum adalah 29,93x106 N/m2 dan 3,88% dengan persentase 

campuran (50%:50%), termasuk ke dalam mutu B untuk pelataran parkir. Paving block yang 
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di jual di pasaran memiliki nilai kuat tekan rata-rata dan serapan air maksimum yaitu 

8,60x106 N/m2 dan 9,14%, termasuk ke dalam mutu D untuk taman. 

 

Kata kunci : Paving Block, Densitas, Kuat tekan, Porositas, Serapan Air. 

 

PENDAHULUAN 

 

Kemajuan di bidang konstruksi 

menyebabkan semakin meningkatnya 

pembangunan di era globalisasi. Kemajuan 

di bidang konstruksi tersebut 

menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru 

dalam proses pembangunan. Pembangunan 

di bidang perkerasan jalan pada umumnya 

menggunakan aspal sebagai media 

perkerasan, namun pada dewasa ini 

perkerasan jalan telah banyak 

menggunakan media lain yaitu bata beton 

(Paving Block)/(Concrete Block). 

Paving block adalah salah satu jenis 

beton non struktural yang terbuat dari 

campuran semen atau perekat hidrolis 

sejenisnya, agregat, air, dan bahan lainnya 

tanpa mengurangi mutu dari paving block 

tersebut. Paving block dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan jalan, pelataran parkir, 

trotoar, taman, dan keperluan lainnya. 

Konstruksi perkerasan jalan menggunakan 

paving block merupakan konstruksi yang 

ramah lingkungan, karena paving block 

memiliki kemampuan menyerap air hujan 

sehingga tidak mempengaruhi proses 

penyerapan air hujan ke dalam tanah. 

Paving block yang digunakan pada 

masa sekarang ini memiliki kelemahan 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat mengurangi mutu dari paving 

block tersebut, yaitu: umur, kebutuhan air 

campuran, jenis semen, jumlah semen, dan 

sifat agregat. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Wulansari, dkk. 2003) mendapatkan 

bahwa, pertambahan umur paving block 

akan diikuti oleh adanya kenaikan kuat 

tekannya, namun tren yang terjadi setelah 

umur paving block lebih dari 28 hari tidak 

dapat ditentukan. 

Berdasarkan (SNI 03-0691-1996) 

yang diberlakukan oleh BSN, kualitas 

paving block berbentuk bata dengan 

ukuran 21 cm x 10,5 cm x 6 cm dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kekuatan fisik paving block 

untuk kuat tekan dan serapan 

air 
Mutu Kegunaan Kuat Tekan 

(MPa) 

Penyerapan 

Air (%) 

rata-rata min maks 

A Jalan 40 35 3 

B 
Pelataran 

Parkir 
20 17 6 

C 
Pejalan 

Kaki 
15 12,5 8 

D Taman, dll 10 8,5 10 

Sumber: ( SNI 03-0691- 1996 ) 

 

METODOLOGI 

 

1. Menyiapkan Alat dan Bahan 

 

Bahan-bahan yang digunakan adalah 

pasir cor, semen Holcim, dan air. Alat-alat 

yang digunakan adalah ayakan pasir 

berukuran 1 mm, ember, sekop, mesin 

pengaduk (molen), mesin cetak press 

paving block berbentuk bata, papan triplek 

dengan ketebalan 5 mm, alat uji densitas, 

alat uji kekuatan tekan, alat uji porositas 

dan serapan air. 

 

2. Menentukan Campuran Paving 

Block 

 

Penentuan campuran paving block 

yang sesuai sangat penting dilakukan, 

karena setiap campuran akan 

mempengaruhi pada kualitas paving block. 

Pada penelitian ini akan menguji kualitas 

paving block berdasarkan variasi campuran 

antara pasir dan semen. Perbandingan 

variasi campuran pasir dan semen yang 

digunakan dan yang ada di pasaran adalah 

sebagai berikut: 

a. Campuran (50%:50%)  : 20 buah 

b. Campuran (67%:33%)  : 20 buah 
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c. Campuran (75%:25%)  : 20 buah 

d. Campuran (80%:20%)  : 20 buah 

e. Paving Block di pasaran : 20 buah 

 

Setiap masing-masing campuran akan 

dilakukan pengujian sebanyak empat 

macam, yaitu uji densitas, uji kuat tekan, 

uji porositas, dan uji serapan air dengan 

jumlah sampel untuk masing-masing 

pengujian adalah 5 buah. 

 

3. Pembuatan Paving Block 

 

Bahan baku yang digunakan pada 

pembuatan paving block terdiri dari pasir, 

semen, dan air. Komposisi pasir-semen 

sesuai dengan yang ada pada tahap 

penentuan campuran paving block. 

Persiapkan alat pengaduk (molen) untuk 

mengaduk campuran bahan baku, 

kemudian masukkan setiap komposisi 

perbandingan pasir-semen ke dalam mesin 

pengaduk dalam keadaan kering sampai 

menyatu di dalam molen. Bila sudah 

menyatu, tambahkan sejumlah air sedikit 

demi sedikit sampai adukan siap cetak 

dicetak. 

Hidupkan mesin press pencetak 

paving block dan masukkan campuran 

kedalam cetakan berbentuk bata berukuran 

21 cm x 10,5 cm x 6 cm, kemudian 

dipadatkan dengan mesin. Keluarkan 

paving block dari cetakan setelah 

dipadatkan dan diletakkan di tempat yang 

terlindung dari sinar matahari dan air hujan 

secara langsung. 

 

4. Perawatan Paving Block 

 

Perawatan sampel paving block 

dilakukan setelah sampel dicetak dan 

diletakkan di tempat penyimpanan selama 

28 hari. Sampel paving block yang telah 

berumur 24 jam kemudian disiram air dua 

kali sehari selama 28 hari. Hal ini bertujuan 

agar ikatan antara campuran pasir-semen 

semakin kuat. 

5. Pengujian Densitas 

 

Pengujian densitas pada penelitian ini 

menggunakan metode archimedes, dengan 

cara menimbang massa sampel diudara 

(ms), setelah waktu perendaman tercapai, 

angkat sampel, dan dilap dengan kain dan 

catat massanya sebagai (mb). Sampel 

kemudian digantung dengan kawat, 

dimana posisi sampel berada ditengah-

tengah panci atau baskom seperti pada 

Gambar 1 dan catat massa sampel beserta 

kawat penggantung sebagai (mg). Lepas 

sampel dan catat massa kawat penggantung 

sebagai (mk). 

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian pengujian Densitas 

 

6. Pengujian Kuat Tekan 

 

 
 

Gambar 2. Rangkaian pengujian Kuat 

Tekan 

 

Pengujian kekuatan tekan yang 

dilakukan adalah dengan menekan sampel 

sampai pecah. Ukur luas sampel, dan catat 

sebagai (A). Letakkan sampel dengan 

posisi berada ditengah-tengah alat uji 

seperti Gambar 2. 
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Hidupkan mesin dan atur tekanan 

hingga maksimum. Setelah sampel pecah, 

matikan mesin dan catat besar pemberian 

gaya. 

 

7. Pengujian Porositas 

 

Pengujian porositas paving block 

dilakukan dengan cara yang sederhana. 

Paving block ditimbang terlebih dahulu 

massa keringnya dan catat sebagai (mk), 

kemudian direndam selama: 2 kali 24 jam 

pada udara ruang. Setelah itu paving block 

ditimbang kembali, dan catat massanya 

sebagai massa basah (mb). Ukur volume 

sampel dan catat sebagai volume total (Vt). 

Perbandingan dari selisih massa basah dan 

massa kering terhadap volume total disebut 

dengan porositas. 

 

8. Pengujian Serapan Air 

 

Untuk mengetahui besarnya 

penyerapan air dari paving block, maka 

perlu dilakukan pengujian. Sampel yang 

telah di keringkan di dalam driying oven 

dengan suhu 105oC selama 1 jam, 

ditimbang massanya dengan menggunakan 

neraca dan catat sebagai massa kering (mk). 

Sampel kemudian direndam di dalam air 

selama 1 jam sampai massa sampel jenuh, 

dan catat massanya sebagai massa basah 

(mj). 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil uji Densitas (Density) 

 

Hasil pengukuran densitas dengan 

variasi campuran pasir dan semen yang 

telah dibuat menghasilkan data densitas 

rata-rata dari setiap sampel seperti 

diperlihatkan pada Gambar 3. 

Gambar 3 menunjukan bahwa semakin 

menurunnya densitas sampel terhadap 

variasi campuran pasir dan semen yang 

digunakan secara linear. Hal ini 

dikarenakan penambahan jumlah pasir 

yang diberikan pada campuran, akan 

mempengaruhi densitas paving block 

tersebut, sehingga kerapatan antar partikel-

partikelnya akan semakin berkurang. 

Kerapatan paving block juga dipengaruhi 

oleh kekuatan mesin tekan pada saat 

mencetak paving block dan jumlah volume 

air yang digunakan pada saat proses 

pengadukan. 

 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara 

perhitungan densitas rata-

rata terhadap sampel (bahan 

uji). 

 

Densitas rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh sampel ke-1 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (50%:50%) 

yaitu sebesar 17,60x102 kg/m3. Nilai 

densitas rata-rata terendah dimiliki oleh 

sampel ke-4 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (80%:20%) 

dengan nilai densitas sebesar 15,14x102 

kg/m3, sedangkan sampel ke-5 adalah 

sampel yang di jual di pasaran dengan nilai 

densitas rata-rata sebesar 15,17x102 kg/m3. 

 

2. Hasil uji Kuat Tekan (Compressive 

Strength) 

 

Hasil pengukuran kuat tekan dengan 

variasi campuran pasir dan semen yang 

telah dibuat menghasilkan data kuat tekan 

rata-rata dari setiap sampel seperti 

diperlihatkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik hubungan antara 

perhitungan kuat tekan rata-

rata terhadap sampel (bahan 

uji). 

 

Kuat tekan rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh sampel ke-1 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (50%:50%) 

yaitu sebesar 29,93x106 N/m2. Nilai kuat 

tekan rata-rata terendah dimiliki oleh 

sampel ke-4 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (80%:20%) 

dengan nilai kuat tekan sebesar 11,43x106 

N/m2, sedangkan sampel ke-5 adalah 

sampel yang di jual di pasaran dengan nilai 

kuat tekan rata-rata sebesar 8,60x106 N/m2. 

 

3. Hasil uji Porositas (Porosity) 

 

Pengujian porositas dilakukan dengan 

cara merendam sampel sampai tercapai 

keadaan jenuh selama 2x24 jam. Hasil 

pengukuran porositas dengan variasi 

campuran pasir dan semen yang telah 

dibuat menghasilkan data porositas rata-

rata dari setiap sampel seperti diperlihatkan 

pada Gambar 5. 

Gambar 5 menunjukkan semakin 

meningkatnya porositas paving block 

terhadap variasi jenis sampel. Hal ini 

dikarenakan kerapatan antar partikelnya 

berkurang, sehingga mempermudah 

lewatnya air pada paving block. 

 

 
Gambar 5. Grafik hubungan antara 

perhitungan porositas rata-

rata terhadap sampel (bahan 

uji). 

 

Porositas rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh sampel ke-4 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (80%:20%) 

yaitu sebesar 18,22x101. Nilai porositas 

rata-rata terendah dimiliki oleh sampel ke-

1 yang mempunyai perbandingan pasir-

semen (50%:50%) dengan nilai kuat tekan 

sebesar 6,88x101, sedangkan sampel ke-5 

adalah sampel yang di jual di pasaran 

dengan nilai porositas rata-rata sebesar 

16,78x101. Hal ini menunjukkan bahwa 

sampel ke-5 diperkirakan memiliki 

perbandingan campuran pasir dan semen 

berkisar antara (67%-75%). 

 

4. Hasil uji Serapan Air (Water 

Absorption) 

 

Pengujian serapan air dilakukan 

dengan cara mengeringkan sampel di 

dalam oven pengering selama satu jam, 

kemudian merendam sampel selama satu 

jam sampai tercapai keadaan jenuh. Hasil 

pengukuran serapan air dengan variasi 

campuran pasir dan semen yang telah 

dibuat menghasilkan data serapan air rata-
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rata dari setiap sampel seperti diperlihatkan 

pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Grafik hubungan antara 

perhitungan serapan air rata-

rata terhadap sampel (bahan 

uji). 

 

Serapan air rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh sampel ke-4 yang mempunyai 

perbandingan pasir-semen (80%:20%) 

yaitu sebesar 11,48%. Nilai serapan air 

rata-rata terendah dimiliki oleh sampel ke-

1 yang mempunyai perbandingan pasir-

semen (50%:50%) dengan nilai serapan air 

sebesar 3,88%, sedangkan sampel ke-5 

adalah sampel yang di jual di pasaran 

dengan nilai serapan air rata-rata sebesar 

9,14%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sampel ke-5 diperkirakan memiliki 

perbandingan campuran pasir dan semen 

berkisar antara (67%-75%). 

 

5. Hubungan Densitas, Kuat Tekan, 

Porositas, dan Serapan Air 

 

Gambar 7 menunjukkan hasil 

perhitungan rata-rata dari keseluruhan 

pengujian yang dilakukan. Fungsi 

linearitas terhadap persentase 

campurannya. Semakin banyak jumlah 

pasir yang ditambahkan kedalam adukan, 

maka akan mempengaruhi keseluruhan 

sifat fisik maupun mekanik yang dimiliki 

oleh paving block tersebut. 

 

 
Gambar 7. Grafik hubungan antara 

perhitungan rata-rata 

densitas, kuat tekan, 

porositas, dan serapan air. 

 

Hubungan densitas, kuat tekan, 

porositas dan serapan air dapat dilihat 

melalui penjelasan diatas, bahwa semakin 

besar densitas suatu bahan, maka nilai kuat 

tekannya juga akan semakin meningkat, 

tetapi nilai porositas dan serapan air akan 

semakin menurun. Kurang rapatnya suatu 

bahan akan menyebabkan kerapuhan pada 

bahan tersebut dan semakin mudah di 

resapi oleh air, akibatnya umur dari suatu 

bahan akan semakin singkat. 

 

6. Klasifikasi Mutu Paving Block Hasil 

Penelitian 

 

Tabel 2. Hasil perhitungan densitas, 

kuat tekan, porositas dan 

serapan air rata-rata 

 

 

 

 

Hasil perhitungan densitas, kuat tekan, 

porositas, dan serapan air rata-rata 

ditunjukkan oleh Tabel 2. 

Berdasarkan nilai kuat tekan rata-rata 

dan serapan air maksimum yang 

diperbolehkan pada peraturan (SNI 03-
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0691- 1996) pada tabel 1, maka paving 

block hasil penelitian dapat di 

kelompokkan sebagai berikut: 

a. Sampel nomor  1 termasuk ke 

dalam mutu B untuk pelataran 

parkir dengan nilai kuat tekan 

sebesar 29,93x106 N/m2 dan nilai 

serapan air 3,88%. 

b. Sampel nomor 2 termasuk ke dalam 

mutu B untuk pelataran parkir 

dengan nilai kuat tekan sebesar 

18,14x106 N/m2 dan nilai serapan 

air yang buruk yaitu 8,82%. 

c. Sampel nomor 3 termasuk ke dalam 

mutu D untuk taman dll, dengan 

nilai kuat tekan sebesar 15,69x106 

N/m2 dan nilai serapan air yang 

buruk yaitu 11,23%. 

d. Sampel nomor 4 termasuk ke dalam 

mutu D untuk taman dll, dengan 

nilai kuat tekan sebesar 11,43x106 

N/m2 dan nilai serapan air yang 

buruk yaitu 11,48%. 

e. Sampel nomor 5 (yang dijual di 

pasaran) termasuk ke dalam mutu D 

untuk taman dll, dengan nilai kuat 

tekan sebesar 8,60x106 N/m2 dan 

nilai serapan air 9,14%. 

 

Berdasarkan pengelompokan diatas, 

dapat diketahui bahwa paving block hasil 

penelitian terbaik dengan mutu B adalah 

paving block dengan campuran pasir dan 

semen (50%:50%), sedangkan paving 

block yang dijual di pasaran termasuk 

kedalam mutu D. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa data penelitian yang telah 

dilakukan terhadap paving block yang di 

buat dan yang ada dipasaran, dengan 

variasi campuran pasir dan semen yang 

digunakan, ada beberapa hal penting yang 

dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Paving block yang dibuat dengan 

variasi campuran pasir-semen dan 

yang di jual di pasaran memiliki 

kualitas sifat fisis dan mekanis yang 

berbeda-beda. Variasi campuran yang 

digunakan adalah (50%:50%), 

(67%:33%), (75%:25%), (80%:20%), 

dan 20 buah sampel yang di jual di 

pasaran. 

2. Pengujian paving block yang 

dilakukan ada empat macam, yaitu: uji 

densitas, uji kuat tekan, uji porositas, 

dan uji serapan air. Pengujian densitas 

dilakukan dengan menggunakan 

metode archimedes, uji kuat tekan 

menggunakan alat uji kuat tekan, uji 

porositas menggunakan air ember 

berisi air dengan cara merendam 

paving block sampai tercapai keadaan 

jenuh selama 2x24 jam, dan uji 

serapan air dengan cara mengeringkan 

sampel di dalam oven dan 

merendamnya selama satu jam. 

3. Penambahan komposisi suatu bahan 

secara linier dalam pembuatan 

campuran paving block ternyata 

memberikan kenaikan dan penurunan 

yang linier terhadap sifat-sifat fisik 

dan mekanik paving block. 

4. Kenaikan densitas paving block 

menyebabkan menurunnya harga 

porositas dan serapan air paving block 

tetapi bertambahnya kekuatan tekan 

paving block. 

5. Variasi campuran pasir dan semen 

terbaik dimiliki oleh sampel 1 dengan 

persentase campuran (50%:50%), 

menghasilkan nilai rata-rata densitas, 

kuat tekan, porositas, dan serapan air 

berturut-turut adalah: 17,60x102 

kg/m3, 29,93x106 N/m2, 6,88x101, 

3,88% dan termasuk ke dalam mutu B 

untuk pelataran parkir. Paving block 

yang di jual di pasaran menghasilkan 

nilai rata-rata densitas, kuat tekan, 

porositas, dan serapan air berturut-

turut adalah: 15,17x102 kg/m3, 

8,60x106 N/m2, 16,78x101, 9,14% dan 

termasuk ke dalam mutu D untuk 

taman dll. 
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