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ABSTRACT 

Research on testing elasticity of paving blocks has been done to determine the 
value of modulus elasticity using a sonic wave analyzer (SOWAN). The sample 
were shaped using a PVC pipe with  1.5 inch in diameter and 10 cm of length and 
then  dried for 28 days. There were five samples in this research with different 
sand-cement ratios, after that  the wave propagation times for each sample were 
measured and the speed of sound wave in the samples was calculated. The 
research results showed that the largest modulus of elasticity was obtained by 
sand-cement of (1:1) i.e 39.87  N/m2 with primary wave speed of 1.45 x103 

m/s, secondary wave speed of  1.20  m/s and value of compressive strength 

of 22.37  N/m2. The sample with a value of modulus elasticity the lowest 

was 9.86 N/m2 with primary wave speed of 1.03x103 m/s, secondary wave 

speed of 0.87 x103 m/s and compressive strength as much as 7.23 x106 N/m2.  
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian tentang pengujian elastisitas paving block untuk 
menentukan nilai modulus elastisitas menggunakan peralatan sonic wave 
analyzer. Sampel penelitian ini dicetak dengan menggunakan pipa paralon yang 
berdiameter 1,5 inch dan panjang 10 cm dikeringkan selama 28 hari, dalam 
penelitian ini terdapat lima buah sampel dengan perbandingan pasir-semen 
berbeda, kemudian diukur waktu perambatan gelombang bunyi dan dihitung 
kecepatan rambat gelombang bunyi. Hasil penelitian dengan nilai modulus 
elastisitas terbesar diperoleh dengan perbandingan pasir-semen (1:1) sebesar 
39.87  N/m2 dengan kecepatan gelombang primer = 1.45 x103 m/s, 

kecepatan gelombang sekunder =1.20 x103 m/s dan nilai kuat tekan sebesar 22.37 
x106 N/m2, sedangkan sampel dengan nilai modulus elastisitas terendah terdapat 
pada sampel kedua sebesar 9.86 x106 N/m2dengan kecepatan gelombang primer 
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=1.03 x103 m/s, kecepatan gelombang sekunder =0.87 x103 m/s dan nilai kuat 
tekan sebesar 7.23 x106 N/m2.  

Kata kunci : Paving block, Sonic wave analyzer (SOWAN), Modulus elastisitas 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dewasa 
ini sangat pesat sehingga semakin 
banyak menghasilkan ide-ide baru 
dalam proses pembangunan 
terutama dibidang konstruksi. 
Berbagai riset telah dikembangkan 
agar diperoleh material konstruksi 
yang kuat dan efisien, begitu pula 
perkembangan pengetahuan dan 
teknologi untuk beton juga terus 
berkembang. 

Perkembangan penggunaan 
perkerasan kaku (rigid pavement) 
dewasa ini telah banyak digunakan 
sebagai bahan perkerasan jalan raya 
antara lain perkerasan kaku dengan 
menggunakan campuran beton 
bertulang atau menggunakan balok 
beton terkunci seperti paving block, 
grass block, dan sebagainya, 
sehingga banyak dilakukan 
penelitian untuk menghasilkan beton 
ringan yang dapat diaplikasikan 
dalam pembangunan infrastruktur 
yang ada apabila bangunan tersebut 
berada diwilayah zona gempa tinggi 
(Nugroho, 2013).  

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. Perkerasan kaku khususnya 
paving block banyak digunakan 
pada tempat-tempat khusus yang 
memerlukan kekuatan lebih untuk 
menahan beban sekunder seperti 
pada daerah tikungan, halte, area 

parkir, tanjakan untuk digunakan 
sebagai perkerasan pada kawasan 
tertentu seperti ruas jalan dikawasan 
perumahan, pelabuhan, jalan setapak 
atau gang, trotoar dan kompleks 
pertokoan. Penggunaan paving 
block sangatlah mendukung go 
green yang telah dikumandangkan 
secara nasional maupun 
internasional, karena daya serap air 
melalui pemasangan paving block 
dapat menjaga keseimbangan air 
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. 
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 (Wulansari dkk., 2003). 

Permasalahan paving block 
yang kedua  adalah terjadinya pecah 
atau retak yang disebabkan oleh 
tegangan tarik dan desak yang terjadi 
, akibat beban lalu lintas melebihi 
kemampuannya dan dikarenakan 
modulus elastisitasnya yang kecil, 
sehingga untuk mendapatkan paving 
block yang benar-benar berkualitas 
dan tahan lama diperlukan pengujian 
sifat-sifat atau kemampuannya untuk 
menahan beban atau tegangan yang 
cukup besar, ini disebut dengan 
modulus elastisitas. 
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Sampel yang digunakan 
adalah paving block dan diuji dengan 
menggunakan Sonic wave analyzer 
(SOWAN) dengan memanfaatkan 
gelombang akustik untuk mengetahui 
nilai modulus elastisitas terbesar 
yang didapat dari paving block 
tersebut. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilakukan 
di Laboratorium Fisika Komputasi 
Kelompok Bidang Keahlian Fisika 
Bumi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam dan Laboratorium 
Teknologi Bahan Jurusan Teknik 
Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Riau.  

Bahan penelitian yang 
digunakan adalah sampel paving 
block dengan perbandingan pasir 
semen (1:1), (2:1), (3:1), (4:1), (5:1) 
dengan panjang sampel 10 cm dan 
diameter 1.5 inch. 

 

Gambar 1. Skema pengukuran 
 
Proses pengeringan sampel 
dilakukan diruangan terbuka selama 
28 hari. Pengukuran keelastisitasan 
paving block dilakukan dengan 

menggunakan Sonic wave analyzer 
dengan cara meletakkan sampel 
paving block diantara dua sensor 
transmitter dan receiver, lalu 
hubungkan rangkaian dengan 
osiloskop yang terpasang pada 
laptop, sambungkan Sonic wave 
analyzer ke sumber listrik.  Ubah 
transmit mode pada posisi X dan Y 
untuk pengukuran gelombang 
sekunder, ambil data waktu rambat 
gelombang sekunder ( ) yang 

terekam pada osiloskop, pada paving 
block yang sama, ubah transmit 
mode pada posisi Z untuk 
pengukuran gelombang primer ( ) 

yang terekam pada osiloskop 
sebanyak 5 kali, kemudian dihitung 
kecepatan gelombang sonik yang 
merambat pada sampel lalu langkah 
selanjutnya menentukan 
keelastisitasan sampel. Rangkaian 
eksperimen dapat dilihat pada 
Gambar 1 dibawah ini.  
 
 

amplitudo gelombang (Gunanda, 2004) 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hasil pengukuran massa 

sampel  
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Hasil pengukuran massa dari 
setiap sampel paving block dapat 
dilihat pada Gambar 2 sebagai 
berikut. Massa sampel diperoleh 
dengan menimbang setiap sampel 
tersebut menggunakan timbangan. 
Sampel yang memiliki massa paling 
besar adalah sampel pertama dengan 
perbandingan pasir-semen (1:1) 
=0.35 kg, sedangkan sampel yang 
memiliki massa paling kecil adalah 
sampel kelima dengan perbandingan 
(5:1) = 0.325 kg. 

Grafik disamping merupakan 
fungsi linearitas terhadap komposisi 
penyusunnya dan massanya 
mengalami penurunan tetapi tidak 
terlalu besar. Massa pada sampel 
pertama lebih besar nilainya 
dikarenakan jumlah pasir dan semen 
yang dicampurkan kedalam cetakan 
sama perbandingan beratnya, 
sedangkan sampel yang keempat dan 
kelima sama-sama memiliki massa 
terendah sebesar 0.325, hal ini 
disebabkan pada sampel keempat 
perbandingan pasir-semen nya 
adalah (4:1), pasir yang ditambahkan 
sangat besar jumlahnya yaitu 
sebanyak 1200 gram, begitu pula 
dengan sampel kelima memiliki 
massa terendah karena banyaknya 
jumlah pasir yang dicampurkan 
terhadap semen yaitu sebanyak 1500 
gram, semakin bertambah jumlah 
pasir yang dicampurkan dengan 
semen kedalam cetakan akan 
mengakibatkan kerapatan antar 
partikelnya semakin berkurang 
sehingga mengakibatkan massa 
sampel juga semakin menurun. 

 

 

Gambar 2.  Grafik massa sampel 

paving block 

2. Hasil perhitungan massa jenis 
  
Hasil perhitungan massa jenis 

dari setiap sampel paving block dapat 
dilihat pada Gambar 3 seperti 
dibawah ini. Grafik 3 menunjukkan 
bahwa sampel pertama memiliki 
massa jenis tertinggi sebesar 3071.48 
kg/m3 dikarenakan massa sampel 
pertama lebih besar dibandingkan 
sampel yang lainnya dengan 
perbandingan pasir-semen tetap 
(1:1). Massa benda berbanding lurus 
dengan massa jenis, semakin besar 
massa benda tersebut maka semakin 
besar pula massa jenis yang 
didapatkan, jika pasir nya lebih 
banyak dicampurkan terhadap semen 
kedalam cetakan, maka kerapatan 
paving block akan menurun. 
Kekuatan tekan pada saat mencetak 
paving block dan jumlah volume air 
yang digunakan juga berpengaruh 
pada proses pengadukan. 
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Gambar 3. Grafik massa jenis sampel 
 

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. 
 
 
3. Hasil pengukuran waktu 

tempuh gelombang primer 
dan sekunder 
 
Hasil pengukuran waktu tempuh 

perambatan gelombang primer tp 

dan sekunder ts dari tiap sampel 
paving block dapat dilihat pada  
Gambar 4 sebagai berikut. Gambar 
4 menunjukkan bahwa nilai waktu 
tempuh perambatan gelombang 
primer paling singkat diantara 
keseluruhan sampel terdapat pada 
sampel dengan perbandingan pasir-
semen (1:1) dengan tp sebesar 69 
x10-6s dan ts sebesar 84 x10-6s, nilai 
tp pada setiap sampel lebih singkat 
dibandingkan nilai ts yang terlihat 
pada grafik diatas. Penyebabnya 
adalah kecepatan rambat gelombang 
primer lebih cepat dibandingkan 
kecepatan rambat gelombang 
sekunder. 

 Grafik 4 diatas menunjukkan 
kenaikan waktu rambat gelombang 
primer dan sekunder yang tidak 
berbeda jauh artinya sampel tersebut 
memakan waktu paling banyak 
dalam perambatan gelombang primer  
dan sekundernya. Semakin banyak 
pasir yang dicampurkan kedalam 
cetakan semakin besar pula waktu 
yang diperlukan gelombang untuk 
merambat. Sampel pertama  
memiliki kerapatan yang padat 
diantara sampel yang lainnya, 
semakin padat sampel tersebut maka 

semakin besar kecepatan gelombang 
primernya, sehingga waktu 
merambatnya juga semakin singkat, 
sedangkan waktu tempuh 
perambatan gelombang sekunder 
yang terbesar adalah sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (5:1) 
dengan tp sebesar 97 x10-6 s dan ts 
sebesar 114.8 x10-6 s. 

 Sampel tersebut memiliki 
porositas yang besar dipengaruhi 
oleh peningkatan daya serap air pada 
paving block yaitu saat paving block 
tersebut dikeringkan, air yang 
terdapat pada rongga sel dan dinding 
sel yang terdapat pada paving block 
menguap karena panas hidrasi yang 
timbul akibat reaksi antara semen 
dan air yang menimbulkan rongga 
atau pori pada paving block, 

 

 

Gambar 4.  Grafik waktu tempuh        
gelombang primer dan 
gelombang sekunder 

sehingga kecepatan gelombang yang 
merambat pada sampel tersebut 
menjadi lebih lambat dikarenakan 
waktu rambat gelombang nya yang 
besar. Data yang telah didapat dari 
pengukuran dipergunakan untuk 
mendapatkan nilai kecepatan rambat 
gelombang primer dan sekunder, 
poisson ratio, modulus elastisitas 
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4. Hasil perhitungan kecepatan       
gelombang primer dan 
sekunder 

 
Hasil perhitungan kecepatan 

gelombang primer dan sekunder tiap 
variasi sampel paving block dapat 
dilihat pada Gambar 5 sebagai 
berikut. Gambar 5 dibawah 
menunjukkan  kecepatan rambat 
gelombang primer dan sekunder 
mengalami penurunan yang 
signifikan artinya ketika waktu 
rambat gelombang primer dan 
sekundernya mengalami kenaikan 
maka kecepatan rambat nya akan 
menurun karena waktu rambat 
gelombang primer berbanding 
terbalik terhadap kecepatan rambat 
gelombangnya. Sampel yang 
memiliki kecepatan gelombang 
primer (vp) dan gelombang sekunder 
(vs) terbesar yaitu sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (1:1) 
dengan vp sebesar 1.45×103 m/s dan 
vs sebesar 1.20×103  m/s, hal ini 
dikarenakan sampel pertama tersebut 
sangat padat dan porositasnya kecil, 
sehingga gelombang yang melalui 
sampel tersebut merambat lebih 
cepat dibanding sampel lainnya, 
semakin singkat gelombang 
merambat  pada sampel semakin 
besar pula nilai kecepatan 
gelombangnya. Kecepatan 
gelombang primer lebih awal 
merambat pada sampel dibanding 
kecepatan gelombang sekunder. 
Kecepatan gelombang primer dan 
gelombang sekunder terkecil terdapat 
pada sampel kelima dengan 
perbandingan pasir-semen 

 

 

Gambar 5. Grafik hasil perhitungan  
kecepatan gelombang 
primer dan sekunder 

 (5:1) yaitu vp =1.03×103  m/s dan vs 

sebesar 0.87×103 m/s, dikarenakan 
waktu rambat gelombangnya lebih 
lama dan sampelnya memiliki 
porositas yang besar. Data kecepatan 
rambat yang diperoleh digunakan 
untuk mendapatkan nilai modulus 
elastisitas. Semakin besar nilai 
kecepatan rambat gelombang nya 
akan semakin besar pula modulus 
elastisitasnya. 
 
5. Hasil perhitungan modulus 

elastisitas paving block 
 
Hasil perhitungan nilai elastisitas 

berdasarkan uji sonic wave analyzer 
(SOWAN) setiap sampel dapat 
dilihat pada Gambar 6 dibawah ini. 
Berdasarkan Gambar 6 dibawah 
dapat diketahui bahwa sampel yang 
memiliki nilai modulus elastisitas 
tertinggi terdapat pada sampel 1 
dengan perbandingan pasir-semen 
(1:1) sebesar 39.87  N/m2 dan 

nilai modulus elastisitas terkecil 
terdapat pada sampel kelima dengan 
perbandingan pasir-semen (5:1) 
sebesar 9.86 N/m2, semakin 

besar massa jenis dan poisson ratio 
dari paving block tersebut maka 
modulus elastisitasnya juga akan 
semakin meningkat. Massa jenis 
berbanding lurus dengan modulus 



 7 
 

elastisitas, semakin besar massa jenis 
sampel maka kemampuannya 
menahan beban juga akan semakin 
kuat dan menunjukkan bahwa 
sampel tersebut memiliki kualitas 
terbaik dibanding sampel lainnya. 

 

 
Gambar 6. Hasil perhitungan 

modulus elastisitas 
 
6. Hasil perhitungan kuat tekan 

paving block 
 

Hasil pengukuran kuat tekan 
paving block menggunakan universal 
testing machine (UTM) dapat dilihat 
pada Gambar 7 dibawah ini.Hasil 
pengujian kuat tekan dengan variasi 
campuran pasir dan semen yang telah 
dibuat menghasilkan data kuat tekan 
rata-rata dari setiap sampel seperti 
diperlihatkan pada Gambar 7. 
Pengukuran kuat tekan yang 
dilakukan menggunakan alat uji kuat 
tekan yang ada di Laboratorium 
Teknologi Bahan Jurusan Teknik 
Sipil Universitas Riau. 

Nilai kuat tekan rata-rata terbesar 
terdapat pada sampel pertama, 
terlihat jelas bahwa densitas 
berpengaruh terhadap nilai  

 

 
Gambar 7. Hasil pengukuran kuat 

tekan paving  block 
kuat tekan paving block tersebut, 
selain itu sampel yang memiliki kuat 
tekan tertinggi merupakan sampel 
yang memiliki keelastisitasan yang 
besar seperti pada sampel pertama 
dengan perbandingan (1:1), kuat 
tekan sebesar 22,37×106 N/m2, dan 
luas penampang sampelnya 
berbentuk silinder dengan A= 
0.001139 m2, karena luas penampang 
berbanding terbalik dengan kuat 
tekan sampel sehingga semakin kecil 
luas penampang, semakin besar kuat 
tekan sampel yang terdapat pada 
sampel. 

Sampel dengan nilai kuat 
tekan terendah sebesar 7.23×106 
N/m2 merupakan sampel kelima 
dengan perbandingan pasir-semen 
(5:1), hal ini disebabkan modulus 
elastisitas yang diperoleh sampel 
tersebut sangat kecil. 

Berdasarkan nilai kuat tekan  
rata-rata yang diperbolehkan pada 
peraturan SNI 03-0691-1996) yang  
terdapat pada Grafik 7 maka paving 
block hasil penelitian  dapat 
dikelompokkan yaitu sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (1:1) 
dengan nilai kuat tekan sebesar 
22,37×106 N/m2 termasuk kedalam 
mutu B yang digunakan untuk 
pelataran parkir, sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (2:1) 
dengan nilai kuat tekan sebesar 
19.30×106 N/m2 termasuk kedalam 
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mutu B yang digunakan untuk 
pelataran parkir, sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (3:1) 
dengan nilai kuat tekan sebesar 
14.91×106 N/m2 termasuk kedalam 
mutu C yang digunakan untuk 
pejalan kaki, sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (4:1) 
dengan nilai kuat tekan sebesar 
12.28×106 N/m2 termasuk kedalam 
mutu C dan digunakan untuk pejalan 
kaki, sedangkan sampel dengan 
perbandingan pasir-semen (5:1) 
dengan nilai kuat tekan sebesar 
7.23×106 N/m2 tidak dapat 
dimasukkan kedalam mutu A,B,C, 
maupun D karena tidak mencapai 
batas nilai kuat tekan yang 
diharapkan dan nilainya sangatlah 
buruk. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan analisa waktu tempuh, densitas 
dan elastisitas sampel paving block 
dapat diambil kesimpulan bahwa 
paving block dengan perbandingan  
campuran pasir dan semen terbaik 
(1:1) mempunyai modulus elastisitas 
paling tinggi  jika dibandingkan 
dengan komposisi campuran pasir-
semen lainnya yaitu sebesar 
39.87  N/m2 dengan nilai rata-

rata densitas, poisson ratio, dan kuat 
tekan berturut-turut sebesar 

43.91 dan 

22.37  N/m2.  

Berdasarkan nilai kuat tekan 
yang dihasilkan menurut SNI 03-
0691-1996 paving block yang dibuat 
termasuk kedalam mutu B dan dapat 
digunakan untuk pelataran jalan 
parkir sebesar 22.37 106 N/m2. 

Sebaiknya untuk penelitian 
selanjutnya menggunakan osiloskop 

digital agar diperoleh pembacaan 
data secara langsung yang lebih 
akurat dibandingkan menggunakan 
osiloskop biasa. 
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