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INTISARI 
 Sampah tidak dapat dipisahan dari kehidupan kita. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak 
negatif bagi mahluk hidup dan lingkungan. Salah satu cara untuk mengelolanya adalah dengan memanfaatkan limbah itu sendiri, 
seperti menggunakan limbah plastik PET seperti botol kemasan air minum sebagai bahan tambah yang berupa serat kedalam 
paving block untuk meningkatkankan mutu paving block.   
 Dalam penelitian ini menggunakan sampah plastik PET yang diubah menjadi serat digunakan sebagai bahan tambahan 
paving block, dengan proporsi serat 0,2%; 0,4%; 0,6%; 0,8% dan 1%terhadap volume paving block. Benda uji bervariasi, untuk 
pengujian tekan dan serap air menggunakan paving block segi enam dengan ukuran panjang sisi 11,5 cm dan tebal 8 cm sebanyak 
36 buah, sedangkan untuk uji tarik belah menggunakan 18 buah paving block balok dengan ukuran 20 cm x 10 cm dan tebal 8 cm 
sesuai BS EN 1338. 
 Dari hasil pengujian, serat optimal untuk meningkatkan kuat tekan paving block terjadi pada penambahan serat 0,4% 
sebesar 31,2 MPa, dan lebih besar dari paving block normal. Paving block normal sebagai standar pembanding menghasilkan 
kuat tekan, kuat tarik, penyerapan air sebesar 31,2 MPa; 0,228MPa dan 5,34%, terjadi peningkatan sebeasar 32,5%; 43,3% dan 
0,57%. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan hingga 0,4%. 
 
Kata Kunci : Proporsi serat, serat PET, kuat tekan, kuat tarik belah, daya serap air 

 
1. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 Sampah merupakan masalah yang perlu 
mendapat perhatian dari banyak pihak, sampah dari hari ke 
hari kehari semaikin menumpuk, hal ini terjadi tentunya dari 
semakin banyaknya kebutuhan masyrakat yang akhirnya 
menimbulkan penambahan kuantitas sampah dan apabila 
tidak dikelola dengan baik akan  menimbulkan berbagai 
macam masalah terhadap kesehatan dan pencemaran 
lingkungan. 
 Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia 
dalam hal pembuangan sampah ke laut dengan jumlah 
187,2 juta ton pada tahun 2015, data ini berdasarkan data 
Jambeck (Jeena Jambeck, professor teknik lingkungan dari 
University of Georgia, AS). Dengan semakin meningkatnya 
jumlah penduduk Indonesia dapat diperkirakan volume 
sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat.  
 Berdasarkan komposisinya, sampah dibedakan 
menjadi sampah organik dan sampah anorganik, sampah 
anorgaik merupakan sampah yang sulit terurai. Salah satu 
jenis sampah anorganik yang paling banyak ditemukan 
adalah botol plastik (PET). PET (polyethylene terepthalate) 
ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusun untuk 
kemasan minuman. Seperti halnya jenis plastik lain, plastik 
PET membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa 
terurai di alam dan jika dibiarkan saja akan menjadi limbah. 

Limbah plastik yang tadinya hanya sebagai 
barang buangan kotor, berbau dan banyak menimbulkan 
penyakit serta mencemari lingkungan, dapat dimanfaatkan 
menjadi berbagai macam bahan konstruksi sperti bata, 
paving block, beton, dll. Selain dapat dimanfaatkan dari segi 
teknis, bahan olahan dari limbah plastik juga memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi. Bagi sebagian besar orang, limbah 
plastik ini pastilah tidak bermanfaat. Tidak jarang dibuang 
begitu saja, karena tak dapat diperguakan lagi, Namun, 
dengan sedikit kreativitas dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, limbah plastik tersebut dapat dimanfaatkan 
menjadi suatu bahan konstruksi ringan antara lain berupa 
paving block yang lebih bermutu. 

Paving block (bata beton) merupakan produk 
bahan bangunan dari semen yang digunakan sebagai salah 
satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. 
Paving block memiliki beberapa keunggulan antara lain 
pengerjaannya yang cepat, ongkos pemasangan serta 
perbaikan yag tergolong murah, memiliki variasi bentuk  
sesuai motif yang di inginkan sehingga menambah nilai 
estetika bagi penggunanya. Dari penelitian Amran (2016) 
secara teknis kualitas paving block dari penambahan serat 
plastik PET kuat tekannya lebih besar jika dibandingkan 
dengan paving block normal.  



 Penelitian terdahulu yang dilakukan 
menggunakan limbah plastik yang dibakar sebagai bahan 
paving block. Pengelolaan limbah plastik dengan 
menggunakan metode pembakaran dapat menggangu 
kesehatan manusia karena dapat mengeluarkan zat 
karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Oleh karena 
itu penelitian ini akan menggunakan cacahan plastik 
sebagai bahan tambahan dalam paving block dengan 
meninjau penambahan serat yang sesuai untuk 
meningkatkan kekuatan paving block. 
 
B.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
1. Proporsi optimal serat PET untuk meningkatkan kuat 

tekan paving block. 
2. Pengaruh serat PET terhadap kuat tarik paving block. 
3. Pengaruh serat PET terhadap sifat fisik (serap air) 

paving block.  
2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Ferternalli dkk (2011) 
paving block serat adalah bahan komposit yang terdiri dari 
paving block normal dan bahan yang berupa serat plastik, 
serat plastik yang digunakan berjenis polyethylene 
terepthalate. Pengunaan cacahan botol plastik PET dapat 
meningkatkan kuat tekan beton. 

Penelitian dilakukan oleh  Amran (2016) dengan 
mengunakan bubuk plastik sebagai bahan tambahan untuk 
paving block. Gelas plastik di bakar kemudian ditunggu 
mengeras, dihancurkan menjadi sebruk agregat halus (lolos 
saringan no.200-ASTM). Penggunaan serbuk plastik 
sebanyak 0,4% meningkatkan kuat tekan beton sbesar 42% 
dari paving  biasa. 

Peneletian yang dilakukan Putra (2015) tentang variasi 
bentuk mempengaruhi kuat tekan paving block didapatkan  
paving block  dengan betuk segi enam memiliki kuat tekan 
yang lebih besar dari paving block balok atau kubus. 

Penelitian dilakukan Dewandaru (2016) dengan 
meninjau pengaruh aspect ratio terhadap sifat mekanik 
beton, variasi aspect ratio yang digunakan 42 (25 mm x 2 
mm), 82 (50 mm x 2 mm) dan 121 (100 mm x 2 mm). 
didapatkan aspek ratio 82 (50 mm x 2 mm) dapat 
meningkatakan kuat tekan dan kuat tarik sebesar 2,719% 
dan 7,143% terhadap beton normal.  
3.  Landasan Teori 
A. Paving Block 
 Paving block adalah suatu elemen bahan yang dibuat 
dari campuran semen hidroulis atau sejenisnya, agregat 
halus dan air dengan atau dengan bahan tambahan lainnya 
yang tidak mengurangi mutu bata beton (paving block) 
tersebut. Paving block disebut juga interblock concrete, 
sejak tahun 1950-an telah dipakai secara luas di negri 
Belanda sebagai pengganti batu bata konvensial utuk 
pekerjaan jalan (Husin, 1990).  
 Karena kebutuhan yang terus meningkat sedangkan 
produksi batu bata tidak dapat mengimbangi akhirnya 
paving block menggantikan seluruh fungsi batu bata 

tradisional karena kelebihannya. Kelebihan pemakaian 
paving block dibandingkan dengan batu bata adalah 
sebagai berikut: 
a.  Mudah dalam pemeliharaan dan pemasaran. 
b.  Kualitas beton lebih baik dari tanah liat. 
c.  Dapat diproduksi secara mekanis, semi mekanis, 

maupun dicetak tangan. 
d.  Ukuran lebih terjamin. 
e.  Tidak mudah rusak oleh kendaraan. 
f.  Faktor anti slip (skiding Ressistence) pada paving 

block lebih besar sehingga aman untuk lalu lintas. 
g.  Tahan terhadap cuaca (Husin, 1990). 
4. Persyaratan Paving Block 
 Adapun persyaratan-persyaratan mutunya adalah: 
1.  Syarat fisik dan mekanik  

Tabel 1 kekuatan fisik paving block 

Mutu 

Kuat Tekan  
(MPa) 

Ketahanan aus 
(mm/mnt) 

Penyerapa
n air rata-
rata(%) 

Rata-
rata 

Minim
al 

Rata-
rata 

Minim
al 

A 40 35 0,09 0,103 3 

B 20 17 0,13 0,149 6 

C 15 12,5 0,16 0,184 8 

D 10 8,5 0.219 0,251 10 

(SK-SNI-03-0691-1996) 
Klasifikasi paving block : 

a. Paving block mutu  A : digunakan untuk jalan 
b. Paving block mutu B : digunakan untuk pelataran parkir 
c. Paving block mutu C : digunakan untuk pejalan kaki  
d. Paving block mutu D : digunakan untuk taman dan 

penggunaan lain 
2. Persyaratan Lain 
 a. Ketebalan 
 
 Ketebalan paving block umunya yang digunakan 
adalah: 
1. 6 cm, diperuntukan bagi beban lalu-lintas dengan 

frekuensi terbatas, misalnya: pejalan kaki dan speda 
motor. 

2. 8 cm, diperuntukan bagi lalu-lintas sedang/padat 
frekuensinya, misalnya :sedan, pick up, truck dan bus. 

3. 10 cm, beban lalu-lintas super berat yang dikhususkan 
pada kendaraan –kendaraan /alat-alat berat 

b.  Toleransi Ukuran 
 Umumnya toleransi ukuran adalah 2 mm untuk ukuran 
lebar/luar bidang dan 3 mm untuk tebalnya 

B. Serat PET 
 Salah satu bahan tambahan yang digunakan dalam 
campuran beton adalah serat (fibre). Tujuan utama 
penambahan serta pada beton adalah untuk : 
a. Meningkatkan kuat tarik beton karena beton merupakan 

bahan yang memiliki kuat tarik yang rendah. 
b. Meningkatkan daktilitas karena beton bersifat getas. 
c. Menambahkan ketahanan terhadap retak dikarenakan 

kuat tarik beton yang rendah akan menyebabkan beton 
mudah retak. 



 Serat yang dapat digunakan sebagai bahan tamabahan 
paving block adalah serat plastik polyethylene terepthelete 
(PET). PET adalah jenis plastik yang paling umum 
digunakan. PET terdapat pada botol plastik minuman, 
kemasan makanan, botol minyak goreng, botol jus dan 
sejenisnya. Plastik jenis ini direkomendasikan hanya 
digunakan untuk sekali pakai karena apabila sering 
digunakan untuk menyimpan air hangat atau panas akan 
mengakibatkan lapisan plastik meleleh dan mengeluarkan 
zat karsinogenik. Secara umum plastik PET bersifat tahan 
lama, kuat ringan dan mudah dibentuk saat suhu panas. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cordoba dkk 
(2013), serat PET memiliki berat jenis 1,34 gr/cm3 dan besar 
penyerapan air sebesar 0,1% 
C. Kuat Tekan 
 Menurut SNI 03-0691-1996, kuat tekan paving block 
adalah besarnya beban per satuan luas, yang 
menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan 
gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat 
tekan maksimum f’c diberikan persamaan berikut : 
 

𝑓′𝑐 =
𝑃

𝐿
 ……………………………………………….(2.1) 

    
Dengan: 
f’c = Kuat tekan (Mpa) 
P = Beban Maksimum (N) 
L = Luas bidang permukaan (mm2) 
 

 
Gambar  1 Sketsa pengujian kuat tekan paving block 

D. Kuat Tarik Belah 
Pengujian kuat tarik belah dilaksanakan dengan 

memberikan tegangan tarik pada benda uji secara tidak 
langsung (Nugraha dkk, 2004). Paving block direbahkan 
kemudian ditekan oleh mesin sehingga terjadi tegangan 
tarik pada paving block. Berdasarkan BS EN 1338, 
pengujian tarik belah paving block dilakukan sebagai 
berikut : 

  
Gambar 2 Sketsa Pelaksanaan Pengujian Kuat Tarik 

Belah 
  
Keterangan : 

1 = Potongan plat dengan tebal (4±5) mm; lebar b (15±5) 
mm dan      minimal 10 mm lebih panjang dari bidang 
keruntuhan. 

2 = Paving block 
3 = Balok melintang radius (75±5) mm 
 

Perhitungan kuat tarik belah paving block berdasarkan 
BS EN 1338: 
 

𝑻 = 𝟎, 𝟔𝟑𝟕𝒙
𝑷𝒔

𝑺
𝒙𝒌…………………………………(2.2) 

Dengan : 
T = Kuat tarik belah (Mpa) 
P  = Tekanan maksimum (N) 
S  = Luas permukaan benda uji dalam millimeter persegi, 

yang dihitung dengan rumus l x t dimana l adalah 
panjang paving block  dan t itu tebal paving block 

K = Faktor koreksi. 
nilai k terdapat pada tabel 2.1 
 

Tabel 2 Nilai K untuk t ≤ 140 mm 

t  
(cm) 

4 5 6 7 8 9 10 11 

k 0,71 0,79 0,87 0,94 1,00 1,06 1,11 1,15 

    
E. Pengujian Serapan Air 

Menurut SNI 03-0691-1996 penyerapan dilakukan 
dengan menganalisa masa sempel kering dan sesudah 
direndam, Penyerapan air dihitung dengan rumus sebagai 
berikut: 

 
……………………………….(2.3) 
 

 
Dimana: 
Wa = Serapan air (kg) 
Mk = massa sampel kering (kg) 
Mj = massa sampel setelah direndam (kg) 
 

4. Metode Penelitian 
A.  Persiapan Bahan 
 Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Semen Portland tipe I dengan merek Tiga Roda. 
b. Agregat halus (pasir). 
c. Air bersih yang terdapat di Laboratorium Struktur dan 

Bahan  Fakultas Teknik Univresitas Mataram. 
 Serat PET yang didapatkan dengan mencacah botol 
plastik PET 
 



B. Persiapan Peralatan 
 Peralatan yang akan digunakan untuk menunjang 
pelaksanaan penilitian ini adalah : 
a. Timbangan. 
b. Ayakan. 
c. Cetakan paving block segi enam. 
d. Penggaris dan jangka sorong. 
e. Mesin press. 
f. Mesin uji tekan. 
g. Ember. 
h.  Plat besi. 
i.  Cargo. 
 
C. Pemeriksaan Bahan 
1) Pemeriksaan Semen Portland 
2) Pemeriksaan Agregat Pasir 
3) Pemeriksaan Air 
D. Proporsi Serat PET 
 Pada penelitian ini sesuai jurnal Amran (2016) 
menggunakan proporsi serat 0,2%; 0,4 %; 0,6 %; 0,8% dan 
1% dari volume 1 buah  paving block, dapat dihitung dengan 
persamaan sebagai berikut : 
Kebutuhan serat = volume 1 buah paving block x persen 

proporsi serat : 100 
Tabel 3 Proporsi Serat PET Paving Block 

No. 
Proporsi 

serat 
(%) 

volume paving 
block (mm2) 

Jumlah serat 
(mm3) 

Segi 
enam 

Balok 
Segi 
enam 

Balok 

1 0.2 274868 1600 549.736 3.2 

2 0.4 274869 1600 1099.476 6.4 

3 0.6 274870 1600 1649.22 9.6 

4 0.8 274871 1600 2198.968 12.8 

5 1 274872 1600 2748.72 16 

 
5.  Hasil dan Pembahasan 
1.  Hasil Pengujian Sifat Fisik 

Gambar 3 Hasil Pengujian  Sifat Fisik (Serapan Air) 
 Dapat dilihat dari hasil pengujian serat PET tidak terlalu 
mempengaruhi serap air dari paving block, dapat dilihat dari 
Gambar 4.3 penurunan terus terjadi hingga penambahan 

serat tertinggi. Perbandingan serap air tertinggi terjadi pada 
benda uji PS 1% dengan perbedaan 0.57% terhadap serap 
air paving block normal. 
2. Hasil Pengujian Sifat Mekanik 
A.  Hasil Pengujian Kuat Tekan  

 
Gambar 4 Hasil Pengujian Kuat Tekan 

Dari hasil pengujian didapatkan peningkatan kuat tekan 
terbesar pada paving berserat 0,4% sebesar 32,5% dari 
paving normal. Sedangkan terjadi penurunan tekanan pada 
paving berserat 0,6%, 0,8%, dan 1% sebesar berturut-turut 
21,8%; 14,3%; dan12,6%. Berdasarkan hasil pengujian,  
peningkatan kuat tekan terjadi signifikan pada kisaran 
penambahan serat 0,2% sampai 0,5%, sedangkan pada 
kisaran 0,6% sampai 1% terjadi penurunan tetapi dengan 
peningkatan kuat tekan secara bertahap. 

Pada PS 0,4% mengalami peningkatan kuat tekan 
disebabkan karena serat PET melekat sempurna pada 
komponen paving dan serat tidak mengalami tumpang tindih 
dengan serat yang lain sehingga tidak mengurangi daya 
lekat dari pasir dan semen yang dimana akan 
mempengaruhi kuat tekan paving. 

Serat PET berfungsi sebagai tulangan mikro yang 
tersebar merata di dalam paving, dimana serat PET ini 
menyalurkan tekanan – tekanan yang diterima paving 
keseluruh bagian dari paving. Dimana dengan adanya 
penyaluran tekanan ini dapat memaksimalkan kuat tekan 
dari paving.  
B.  Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah 
   

 
Gambar 5 Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah 
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Dari hasil pengujian didaptkan kuat tarik paving block 
meningkat seiring dengan semakin bertambahnya serat 
yang dimasukan ke dalam paving block, peningkatan terus 
terjadi sampai pada 1% dengan persentase kenaikan kuat 
tarik sebesar 43,3% dibandingkan dengan paving block 
normal. 

Serat PET membantu paving block dalam menahan kuat 
tarik yang di terima. Hal ini disebabkan lekatan serat PET 
dengan komponen semen dan pasir yang erat untuk 
menahan keruntuhan dari tarikan yang diberikan. Serat PET 
menahan retakan-retakan akibat kuat tarik yang diberikan 
sehingga dapat meningkatkan kuat tarik dari paving block itu 
sendiri.  

Pada PS 1% didapatkan penambaha kuat tarik yang 
signifikan, namun dari hasil pengujian ini dapat diprediksi 
kuat tarik paving block dapat terus meningkat seiring 
dengan ditambahkannya serat PET ke dalam paving block.  

6. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
pengaruh proporsi serat PET terhadap paving block yaitu : 
1)  Penggunaan sampah botol plastik PET yang dicacah 

menjadi serat dengan dimensi 2 mm x 35 mm dapat 
meningkatkan sifat fisik dari paving block seperti kuat 
tekan dan kuat tarik paving block. Tetapi mengalami 
penurunan kuat tekan saat melewati proporsti serat 
0,4%. 

2) Penggunaan serat PET dengan proporsi 0,4% dapat 
meningkatkan kuat tekan dari paving block sebesar 
32,05% terhadap paving block normal. 

3) Kuat tarik dari paving block terus mengalami 
peningkatan seiring dengan ditambahkannya serat PET, 
nilai kenaikan kuat tarik terbesar dalam penelitian ini 
terjadi pada proporsi serat 1% sebesar 43,33% dari 
paving block normal. 

4) Paving block dengan serat mengalami penurunan 
serapan air yang tidak terlalu signifikan, penurunan 
terjadi seiring dengan ditambahkannya serat PET ke 
dalam paving block.. 

B. Saran 
Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil 

penelitian utuk penelitian selanjutnya adalah: 
1) Penelitian dengan serat plastik untuk paving block 

selanjutnya bisa lebih memfokuskan pada kisaran 
proporsi serat 0,2 -0,5%. 

2) Penggunaan material lain seperti serat-serat dari besi, 
tanaman yang sudah diolah, kawat yang sudah di 
bentuk, dll. 

3) Penelitian tentang proporsi serat plastik untuk paving 
block dalam peningkatan kuat tarik maksimum paving 
block. 
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