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INTISARI 
 

Perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia saat ini berdampak pada meningkatnya 
inovasi dalam pembuatan paving block. Pada beberapa studi sebelumnya upaya mencari 
proporsi optimum campuran abu sekam padi pada  paving block menggunakan metode 
eksperimen yang mengevaluasi sebuah faktor dalam satu kali eksperimen. Sementara dalam 
kenyataannya, hasil dari sebuah proses tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor itu saja 
melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk interaksinya. Agar dapat mengoptimalisasi 
permasalahan dari eksperimen faktor tunggal tersebut dapat menggunakan metode statistik.  

Studi ini menggunakan metode statistik yaitu metode respon permukaan (Response 
Surface Methodology). Proses analisa data dilakukan dengan Minitab 17. Dalam penelitian ini 
paving block dibuat berbentuk kubus berukuran 20cm x10cm x 8cm dengan mencampurkan 0% 
- 15% abu sekam padi pada proporsi semen. Kadar air yang digunakan untuk setiap proporsi 
sama, yaitu 46% dari berat semen dan berat binder. Jenis pengujian yang dilakukan adalah uji 
kuat tekan dengan umur paving block 9 hari.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran abu sekam padi pada semen dalam 
pembuatan paving block dapat meningkatkan kuat tekan paving block. Proporsi yang memiliki 
nilai kuat tekan optimal adalah pada proporsi 80,1136% untuk pasir, 18,8513% untuk semen, dan 
sebesar 1,0351% untuk abu sekam padi. Nilai kuat tekan yang mampu dihasilkan sebesar 19,774 
Mpa. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan sebuah persamaan umum untuk memprediksi 
kuat tekan paving block dengan campuran abu sekam padi, yaitu : Y = -7,589X1 – 140,624X2 – 
171,860X3 + 2,147X1X 2 + 1,805X1X3 + 3,288 X2X3 dengan X1, X2, X3 adalah pasir, semen, dan 
abu sekam padi.  
 
 

 
Kata kunci : Paving Block, Abu Sekam Padi, Response Surface Methodology, Kuat Tekan. 
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PENDAHULUAN  
 

Perkembangan infrastruktur jalan di 
Indonesia saat ini sangat berdampak 
pada peningkatan kebutuhan bahan 
bangunan. Beberapa bahan yang dapat 
digunakan untuk konstruksi jalan antara 
lain adalah aspal, rabat beton dan paving 
block. Dibandingkan dengan rabat beton 
dan aspal, paving block sendiri biasa 
digunakan pada area perumahan, 
pelataran parkir, dan untuk memperindah 
taman.  Alasan utama dalam pemilihan 
paving block sebagai pengerasan jalan 
adalah karena harganya yang  lebih 
ekonomis dari bahan konstruksi jalan 
lainnya dan perawatannya yang mudah 
dalam pemasangan serta pembongkaran 
pada permukaan jalan. Selain itu paving 
juga dapat menyerap air melalui sedikit 
celah untuk menjaga keseimbangan 
tanah. 

Pada penelititian ini saya akan 
menggunakan limbah pertanian yaitu abu 
sekam padi sebagai bahan campuran 
semen pada paving block. Berdasarkan 
studi literatur, diperoleh bahwa abu 
sekam padi mengandung silika dalam 
bentuk amorphous dan mempunyai sifat 
pozzolan aktif. Adanya sifat pozzolan 
aktif ini menandakan bahwa abu sekam 
padi dapat bereaksi dengan kampur 
pada suhu kamar dengan media air 
membentuk senyawa yang bersifat 
mengikat (Hartono, 2003). 

Penelitian mengenai abu sekam 
padi sebagai pengganti semen sudah 
banyak dilakukan, salah satunya pada 
penelitian Bakhtiar (2009) mengenai 
studi peningkatan mutu paving block 
dengan penambahan abu sekam padi. 
Pengujian dilakukan pada paving block 
dengan umur 7 hari. Penambahan 
persentase abu sekam padi ke dalam 
campuran paving block di bawah 8% 
mengakibatkan penambahan kuat tekan, 
sedangkan penambahan persentase abu 
sekam padi ke dalam campuran paving 
block di atas 8% mengakibatkan 
penurunan kuat tekan.  

Selain pada paving block, 
penggunaan abu sekam padi sebagai 
pengganti semen juga telah banyak 
dilakukan pada beton. Salah satunya 
pada penelitian Zhang dan Malhotra 

(1996) menyatakan bahwa beton yang 
mengandung hingga 15% abu sekam 
padi sebagai campuran semen memiliki 
kuat tekan yang lebih tinggi dari pada 
beton kontrol (tanpa menggunakan abu 
sekam padi sebagai campuran semen). 

Namun pada umumnya metode 
eksperimen yang digunakan pada 
penelitian tersebut adalah dengan  
mengevaluasi pengaruh suatu faktor 
dalam satu kali eksperimen. Faktor 
tersebut kemudian dilevelkan menjadi 
beberapa variasi. Dalam istilah penelitian 
ini dinamakan single factor eksperiment 
(eksperimen faktor tunggal). Kelemahan 
dari metode eksperimen tersebut adalah 
kesimpulan yang didapat hanya 
berhubungan dengan faktor yang diamati 
saja. Sementara dalam kenyataannya 
mutu suatu produk yang diteliti tidak 
hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, 
melainkan oleh beberapa faktor seperti 
proporsi semen dan proporsi agregat 
halus. Proporsi bahan-bahan tersebut 
memiliki interaksi antara satu dan lainnya 
yang sangat berpengaruh terhadap 
kualitas paving block.  

Agar dapat mengoptimalisasi 
permasalahan dari eksperimen faktor 
tunggal tersebut, banyak metode statistik 
yang dapat digunakan. Salah satu 
metode statistik yang bisa digunakan 
yaitu Response Surface Methodology 
(RSM). Metode statistik ini dapat 
memperhitungkan kontribusi dua atau 
lebih faktor dalam sebuah eksperimen. 
Metode ini juga bisa memperkirakan 
interaksi antara faktor- faktor yang 
diamati.  

Sehingga dengan menggunakan 
metode ini  dapat meningkatkan efisiensi 
proses peningkatan mutu pada paving 
block.  
 
DASAR TEORI 
 

Paving Block adalah suatu 
komposisi bahan bangunan yang terbuat 
dari campuran semen portland atau 
bahan perekat hidrolis lainnya, air dan 
agregat dengan atau tanpa bahan 
tambahan lainnya yang tidak mengurangi 
mutu beton tersebut (SNI 03 – 0691 – 
1996).  
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Material Penyusun Paving Block  

Secara umum antara lain adalah 
semen, pasir, dan air. Pada penelitian ini 
digunakan abu sekam padi sebagai 
bahan campuran tambahan pada 
pembuatan paving block. 

a. Semen Portland 

Fungsi utama semen adalah 
mengikat butir-butir agregat hingga 
hingga membentuk suatu massa padat 
dan mengisi rongga-rongga udara di 
antara butir-butir agregat. Semen yang di 
gunakan adalah semen Portland tipe I. 

Tabel 1. Oksida penyusun semen 
portland 

 
(Sumber : Kardiyono Tjokrodimulyo, 
1996) 

b. Agregat Halus (Pasir)  

Agregat halus digunakan sebagai 
bahan pengisi dalam campuran paving 
block sehingga dapat meningkatkan 
kekuatan, mengurangi penyusutan dan 
mengurangi pemakaian bahan 
pengikat/semen.  

c. Air 

Air diperlukan untuk bereaksi 
dengan semen portland dan menjadi 
bahan pelumas antara butir-butir 
agregat, agar dapat mudah dikerjakan. 

d. Abu Sekam Padi  

Abu Sekam padi memiliki komponen 
kimia SiO2, Fe2O3, dan Al2O3 yang 
dapat ditambahkan sebagai semen. 
Penggunaan tambahan bahan additive di 
dalam campuran ini dimaksudkan untuk 
menaikkan kuat tekan yang dihasilkan . 

 
Standart Mutu Paving Block  

Syarat-syarat paving block dalam 
SNI 03-0691-1996 meliputi beberapa 
aspek, seperti : 

 
 

a.  Sifat Tampak  

Paving block harus mempunyai 
permukaan yang rata, tidak terdapat 
retak-retak dan cacat, bagian sudut dan 
rusuknya tidak mudah direpihkan dengan 
kekuatan jari tangan.  

b.  Ukuran  

Paving Block harus mempunyai 
ukuran tebal nominal minimum 60 mm 
dengan toleransi +8%.  

c.  Sifat Fisika  

Paving block harus mempunyai 
sifat-sifat fisika pada tabel berikut : 

Tabel 2. Kekuatan fisik paving block 

 
(Sumber : SNI 03-0691-1996) 

 d.  Ketahanan terhadap natrium sulfat  

Paving Block apabila diuji dengan 
larutan natrium sulfat, tidak boleh cacat, 
dan kehilangan berat yang 
diperkenankan maksimum 1 %. 

 
Pengujian Paving Block  

Pengujian paving block dalam 
SNI 03-0691-1996 meliputi beberapa 
aspek, seperti : 

a.  Sifat Tampak  

Pengujian sifat tampak pada paving 
block ini bertujuan untuk pengamatan 
pada benda uji yang telah dibuat agar 
tampak sesuai dan memenuhi standar. 
Paving block diperiksa dengan 
pengamatan yang teliti,  disusun di atas 
permukaan yang rata sebagaimana pada 
pemasangan sebenarnya.  

b.  Ukuran  

Pengujian ukuran paving block 
bertujuan untuk memastikan paving 
block yang dibuat sesuai dengan ukuran 
standar yang diharuskan. Digunakan 
peralatan kaliper atau sejenisnya dengan 
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ketelitian 0,1 mm. Pengukuran tebal 
dilakukan terhadap tiga tempat yang 
berbeda dan diambil nilai rata-rata.  

c.  Kuat Tekan  

Kuat tekan merupakan salah satu 
parameter yang digunakan untuk 
mengetahui kekuatan atau kemampuan 
suatu material atau benda untuk 
menahan tekanan atau beban. Nilai kuat 
tekan paving block diperlukan untuk 
mengetahui kekuatan maksimum dari 
suatu benda untuk menahan tekanan 
atau beban hingga retak dan pecah. 
Kualitas paving block biasanya 
ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat 
tekannya. Kuat Tekan dihitung dengan 
rumus sebagai berikut :  

F = 
𝑃

𝐴
 ……….......................(1) 

Dengan: 
P =Beban yang ditekan (N) 
A= luas penampang (mm2) 
 

Desain Eksperimen RSM 

Desain Eksperimen merupakan 
metode yang biasa digunakan untuk 
meningkatkan dan memperbaiki 
performa suatu proses, biasanya dalam 
sistem kualitas. Salah satu desain 
eksperimen yang biasa digunakan 
adalah desain eksperimen dengan 
metode permukaan respon atau biasa 
disebut  Response Surface Methodology  
(RSM). 

Response Surface Methodology  
adalah suatu metode yang 
menggabungkan teknik matematika 
dengan teknik statistika yang digunakan 
untuk membuat model dan menganalisis 
suatu respon yang dipengaruhi oleh 
beberapa variabel bebas atau faktor, 
dengan tujuan mengoptimalkan respon 
tersebut (Montgomery, 2012). Dengan 
menyusun suatu model matematika, 
peneliti dapat mengetahui nilai variabel-
variabel independen yang menyebabkan 
nilai variabel respon menjadi optimal.  

Langkah yang dilakukan dalam 
desain eksperimen ini  adalah mencari 
bentuk hubungan antara respon (y) 
dengan perlakuannya atau variable 
bebasnya (x). Bentuk hubungan antara 
variabel respon (y) dengan variable 
bebas (x) yang pertama kali dicoba 

adalah bentuk  linier. Bentuk linear ini 
memiliki pendekatan fungsi yang biasa 
disebut  first order model. Bentuk kedua 
yang dicobakan jika pendekatannya 
bukan bentuk linear adalah bentuk 
kuadrat yang biasa disebut  second-
model order.  Hal itu menyebabkan 
eksperimen dengan metode response 
surface  dilakukan dalam dua tahap yaitu 
Orde I (tahap penyaringan)  dan Orde II 
(tahap optimasi).  

 
Eksperimen Mixture Design 

Metode eksperimen campuran 
seringkali diterapkan dalam 
mengoptimasi formula suatu produk. 
Mixture design adalah sebuah rancangan 
percobaan yang faktornya merupakan 
komponen atau bahan dari campuran 
eksperimen yang ada. Sebagai contoh 
jika x1 x2 ,…..xp memiliki kontribusi 
terhadap komponen dari mixture design 
yaitu p memiliki persamaan seperti 
berikut ini (Montgomery, 2012)  

Mixture design memiliki kategori 
design yang digunakan dalam percobaan 
yaitu simplex centeroid design dan 
simplex lattice design. Dimana dalam 
mixture design kali ini menggunakan 
simplex lattice design. 

Simplex lattice design adalah desain 
yang fokus untuk mempelajari pengaruh 
dari dua faktor komponen p yang terdiri 
dari sebuah titik yang menggambarkan 
koordinat percobaan yang telah dibuat. 
Simplex lattice design ini bisa 
dikombinasikan untuk mengetahui 
pengaruh dari tiga komponen dengan 
penambahan center run dan axial run. 

 
Kontur dan Grafik Permukaan Respon 

Secara umum response surface 
dapat divisualisasikan dalam bentuk 
grafis maupun plot kontur. Grafik ini 
sangat membantu untuk melihat bentuk 
permukaan respon, yaitu berupa titik 
maksimum respon, titik minimum respon 
maupun titik pelana respon. Untuk 
variable bebas sebanyak dua akan 
divisualisasikan dalam bentuk dua 
dimensi sedangkan jika variabel bebas 
berjumlah tiga akan divisualisasikan 
dalam bentuk tiga dimensi.  
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Pengujian Model Eksperimen 

Pengujian model eksperimen yang 
dilakukan antara lain adalah uji lack of fit, 
uji serentak, uji individu, uji asumsi 
identik, dan uji asumsi kenormalan. Uji 
lack of fit dilakukan untuk memperkirakan 
parameter yang diperlukan untuk 
mendapatkan model yang sesuai. Uji 
serentak adalah uji signifikansi model 
secara keseluruhan. Uji individu 
merupakan uji signifikansi masing-
masing parameter dalam model. 
Pengujian asumsi identik bertujuan untuk 
memeriksa apakah varians residual dari 
model yang diperoleh sama 
penyebarannya. Pemeriksaan asumsi 
kenormalan dilakukan dengan membuat 
plot antara residual dengan nilai 
probabilitas normal. Asumsi ini dapat 
diperiksa dengan menggunakan uji  

 
METODE PENELITIAN 
 
Konsep Penelitian  

Pada dasarnya studi ini untuk 
mengetahui beberapa proporsi yang 
dapat menghasilkan kuat tekan yang 
optimal dari paving block. Studi ini 
menggunakan desain eksperimen dari 
metode response surface. 

Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian secara eksperimental yang 
dilakukan di laboratorium Fakultas 
Teknik Universitas Mataram, sedangkan 
analisa kandungan kimia dilakukan di 
Laboratorium Analitik UPT MIPA 
Universitas Mataram. Pengujian yang 
dilakukan terhadap paving block adalah 
uji kuat tekan. Paving block yang dibuat 
berbentuk balok berukuran 20 cm x 10 
cm x 8 cm, yang akan di potong 
berbentuk kubus terlebih dahulu sebelum 
dilakukan uji kuat tekan. Benda uji 
tersebut dirawat dengan dilapisi karung 
goni basah selama 7 hari, lalu 
dikeringkan pada suhu ruang hingga 2 
hari sebelum dilakukan uji kuat tekan 

 
Tahap Analisa Data  

Melakukan analisis terhadap data 
data primer yang didapatkan dengan 
menggunakan metode RSM dan 
menggunakan program Minitab 17 agar 
didapatkan proporsi bahan campuran 

paving block  sehingga menghasilkan 
kuat tekan yang optimal. Tahap analisa 
data adalah sebagai berikut : 
1. Membuat pemodelan desain 

eksperimen mixture response 
surface pada Minitab 17.  

2.  Mengatur desain eksperimen pada 
kotak dialog dengan single total 
100% dan atur komponen yang 
diinginkan pada kotak dialog 
komponen.  

3.  Mencari bentuk hubungan antara 
peubah respon (Y) dengan peubah 
bebas (X) melalui persamaan 
polinomial yang paling sederhana 
yaitu model regresi linear, atau yang 
lebih dikenal dengan first-order 
model (model orde pertama).  

4.  Melakukan uji lack of fit atau uji 
ketidaksesuaian model terhadap 
model orde pertama. Uji ini adalah 
uji formal untuk menentukan atau 
memeriksa kesesuaian sebuah 
fungsi regresi terhadap data. 

5. Menghitung model orde kedua atau 
second-order model yang akan 
memberikan pendekatan yang lebih 
signifikan terhadap permukaan 
respon. Biasanya terdapat 
kelengkungan pada model orde 
kedua. 

6.  Melakukan uji lack of fit terhadap 
model orde kedua (second-order 
model), apabila terdapat lack of fit 
selanjutnya akan dilakukan 
perhitungan model orde 
selanjutnya. 

7.  Menentukan titik optimum dari 
model orde kedua yang didapat 
dengan menggunakan minitab 17. 

8.   Membuat surface plot dan kontur 
plot hasil analisa data. 

9. Setelah mendapatkan proporsi 
optimum maka di lakukan pengujian 
ulang untuk memvalidasi proporsi 
optimum yang di dapatkan. Kuat 
tekan yang baru di sesuaikan 
dengan standar SNI  03-0691-1996 
untuk mutu paving block. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Pengujian Sifat Dasar Bahan  

Pengujian sifat dasar bahan ini 
diperlukan agar dapat mengetahui 
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karakteristik bahan yang akan digunakan 
dalam pembuatan paving block. 
Pengujian ini dilakukan terhadap pasir 
dan abu sekam padi. Berikut adalah hasil 
pengujian yang dilakukan :  
 
a. Hasil Pengujian Agregat Halus 

(Pasir) 

Pengujian bahan pasir ini bertujuan 
untuk mengetahui karakteristik pasir 
yang digunakan pada penelitian. 
Pengujian karakteristik pasir ini meliputi 
pengujian berat jenis pasir dan pengujian 
analisa saringan. 

Pemeriksaan berat jenis pasir yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah 
pemriksaan berat jenis dalam keadaan 
kering dan dalam keadaan jenuh kering 
muka (SSD). Hasil pemeriksaan 
menunjukan berat jenis pasir dalam 
kondisi rata-rata yaitu 2,655, sedangkan 
berat jenis pada keadaan jenuh kering 
muka (SSD) rata-rata sebesar 2,695. 

Pemeriksaan gradasi agregat halus 
(pasir) pada penelitian ini menghasilkan 
modulus halus butir (MHB) yang 
didapatkan sebesar 4,67. Sedangkan 
untuk analisa ayakan dapat diketahui 
pasir yang digunakan termasuk dalam 
pasir daerah gradasi I. 

 
b. Hasil Pengujian Abu Sekam Padi  

Pada penelitian ini abu sekam padi 
digunakan sebagai pengganti semen. 
Karakteristik abu sekam padi yang 
hampir mirip dengan semen menjadi 
alasan penggunaan abu sekam padi 
sebagai pengganti semen. Abu sekam 
padi yang akan digunakan dioven 
dengan suhu mencapai 700 derajat lalu 
dilakukan pengujian kandungan silika. 
Didapat hasil kandungan silika pada abu 
sekam padi sebesar 91,63%. 
  
Mendesain Eksperimen dengan RSM 

Formula paving block memiliki 3 
variabel bebas yaitu proporsi semen, 
proporsi pasir, dan proporsi abu sekam 
padi. Proporsi ini merupakan hasil 
pengukuran yang akan digunakan untuk 
melihat persamaan empiris untuk model 
ordo pertama yang mempresentasikan 
hubungan antara peubah respon dan 
peubah bebas. Kombinasi formula ini 

tersebut merupakan hasil perhitungan 
metode campuran (mixture-optimum). 
Metode ini adalah eksperimen yang 
digunakan saat suatu sistem terdiri atas 
campuran beberapa komponen yang 
jumlah totalnya konstan, yaitu 100 %.  

Proporsi minimum bahan yang 
digunakan dalam desain eksperimen ini 
adalah 79% untuk pasir, 17,85% untuk 
semen, dan 0% untuk abu sekam padi. 
Berikut adalah tabel rancangan 
eksperimen mixture design yang didapat 
dengan menggunakan metode RSM : 
 
Tabel 3. Rancangan eksperimen mixture 

design 

 

Jumlah benda uji yang digunakan 
untuk tahap optimasi adalah 10 sampel 
dengan replikasi 3 kali. Nilai pengkodean 
untuk tabel di atas berdasarkan simplex 
lattice design dimana x1 adalah proporsi 
pasir, x2 adalah proporsi semen,  x3 
adalah proporsi abu sekam padi dan y 
adalah variable respon yaitu kuat tekan. 
Benda uji yang di gunakan adalah 
cetakan paving block dengan ukuran 
panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tebal 8 
cm, dengan berat paving block 3200 
gram. Sehingga didapat berat masing-
masing proporsi pasa setiap sampel.  
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Tabel 4. Berat setiap sampel (gram) 

 
 

Hasil dan Pembahasan Eksperimen 
Pendahuluan  

Eksperimen pendahuluan ini perlu 
dilakukan untuk menentukan kadar air 
yang tepat pada campuran bahan untuk 
eksperimen selanjutnya. Berikut adalah 
langkah-langkah dalam menentukan 
kadar air campuran yang saya lakukan :  

a. Berat Sampel Berdasarkan Desain 
Eksperimen RSM. 

Berat sampel yang digunakan 
dalam eksperimen pendahuluan adalah 
berat dari proporsi sampel untuk menjadi 
perwakilan dari sampel yang lain. Berat 
sampel ini diambil dari model rancangan 
eksperimen akan menggunakan mixture 
design. Pada mixture design digunakan 
rancangan simplex lattice desaign 
berderajat dua  dengan replikasi untuk 
setiap proporsi sebanyak 3 replikasi. 
Model eksperimen ini digunakan untuk 
menganalisa suatu respon (kuat tekan) 
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 
atau variabel x yang berupa proporsi 
semen, pasir dan abu sekam padi. 
Sehingga berat sampel yang digunakan 
untuk eksperimen pendahuluan 
berdasarkan desain dengan tiga faktor 
dan dua level disajikan dalam Tabel (5) 
berikut ini : 

Tabel 5 Berat setiap sampel eksperimen 
pendahuluan 

 

Pada eksperimen pendahuluan ini 
dibuat 2 sampel contoh yang dapat 
mewakili sampel secara  keseluruhan 
agar dapat mengetahui jumlah air yang 
akan ditambahkan kedalam campuran. 

Sampel pertama yang digunakan dalam 
eksperimen pendahuluan ini adalah 
dengan campuran pasir sebesar 2628,8 
gram dan semen sebesar 571,2 gram. 
Untuk Sampel kedua menggunakan pasir 
sebesar 2528 gram, semen sebesar 
571,2 gram, dan abu sekan padi sebesar 
100,8 gram.  

Sampel pendahuluan yang telah 
dibuat kemudian diamati konsistensi 
campuran kadar airnya agar 
menghasilkan campuran paving block 
yang baik. Setelah didapatkan kadar air 
dari kedua sampel, maka kadar air 
tersebut dirata-ratakan. Dan hasil rata-
rata tersebut yang akan digunakan 
sebagai persentase campuran air pada 
keseluruhan sampel pembuatan paving 
block.  

b. Campuran air paving block 

Air yang dicampurkan kedalam 
adonan memiliki peranan penting untuk 
menghasilkan adonan yang baik. Jika air 
yang dicampurkan terlalu sedikit maka 
adonan akan susah dicetak, retak-retak 
dan susah dikeluarkan dari cetakan 
sebaliknya jika air yang digunakan terlalu 
banyak maka paving block yang sudah 
jadi akan memiliki banyak rongga di 
dalamnya dan mengurangi kekuatan dari 
paving block tersebut.  

Jumlah air yang digunakan pada 
campuran ini didapat dari percobaan 
pembuatan paving block sehingga 
didapatkan konsistensi campuran yang 
sekiranya baik. Pada sampel pertama 
yang terdiri dari pasir sebesar 2628,8 
gram dan semen sebesar 571,2 gram 
digunakan air sebanyak 297,595 ml, 
dimana persentase air adalah 52,1% dari 
berat semen. Untuk Sampel kedua 
dengan pasir sebesar 2528 gram, semen 
sebesar 571,2 gram, dan abu sekan padi 
sebesar 100,8 gram digunakan air 
sebanyak 268,128 ml, dimana didapat 
persentase air adalah 39,9% dari berat 
binder (semen dan abu sekam padi). 
Agar perlakuan pada setiap sampel 
sama maka persentase kadar air dari 
kedua sampel ini diambil rata-ratanya 
yaitu 46%. Untuk sampel yang memiliki 
campuran pasir dan semen, air yang 
digunakan sebesar 46% dari berat 
semen, sedangkan untuk campuran 
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pasir, semen, dan abu sekam padi 
menggunakan sebesar 46% dari berat 
binder (berat semen dan abu sekam 
padi). Jumlah air yang digunakan dalam 
campuran disajikan dalam Tabel (6) 
berikut ini. 

Tabel 6. Jumlah penambahan air setiap 
sampel 

 

 
Pemeriksaan Kuat Tekan Paving 
Block 

 Paving block yang telah dibuat 
dengan menggunakan proporsi yang 
telah dijelaskan sebelumnya didamkan 
selama 7 hari dengan dilapisi oleh karung 
goni basah, lalu siap untuk dilakuakan 
pengujian kuat tekan. Pengujian kuat 
tekan ini bertujuan untuk mengetahui 
spesifikasi paving block yang telah 
dibuat. Pada pengujian kuat tekan ini 
digunakan 3 replikasi untuk masing-
masing kombinasi. Pengujian kuat tekan 
paving block dilakukan dengan cara 
memotong benda uji terlebih dahulu 
menjadi berbentuk kubus dan diukur 
kembali munggunakan jangka sorong. 
Setelah itu dilakukan uji kuat tekan 
dengan  alat Compressing Testing 
Machine (CTM) dengan umur paving 9 
hari.  

Tabel 7. Hasil perhitungan kuat tekan 

 

Kuat tekan terendah adalah pada 
komposisi 4 yang yaitu pada sampel 
pertama sebesar 8,361 MPa, sampel 
kedua sebesar 8,371 MPa, sampel ketiga 
sebesar 8,746 MPa, dan rata-rata dari 
kuat tekannya adalah 8,493 MPa. 
Sedangkan kuat tekan tertinggi adalah 
pada komposisi 7 yaitu pada sampel 
pertama sebesar 18,247 MPa, sampel 
kedua sebesar 18,375 MPa, sampel 
ketiga sebesar 18,142 MPa, dan rata-
rata dari kuat tekannya 18,255 MPa. 
Variasi kuat tekan ini dikarenakan 
adanya pebedaan antara proporsi bahan 
setiap komposisi.  
 
Analisis Eksperimen Metode 
Response Surface Model Orde  I 
(Linier) 

Desain eksperimen yang digunakan 
tahap pertama adalah untuk mengetahui 
apakah variabel respon pada di atas 
berpengaruh signifikan secara linear atau  
tidak. Untuk mengetahui hal tersebut 
maka dilakukan analisis statistik dengan 
menggunakan bantuan Minitab 17. 
Pengolahan data pada eksperimen 
model orde I diperoleh hasil seperti 
ditunjukkan pada gambar berikut ini :  

 
Gambar 1. Analisis Model Orde I (linear) 

dengan Minitab 17 

Dari pengujian model orde I (linear) 
diatas, memperlihatkan pvalue yang 
merupakan signifikansi besarnya 
pengaruh variabel. Hampir semua pvalue 
yang diperoleh lebih dari angka 
signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. 
Hal ini berarti pada analisis model 
eksperimen tidak cocok atau tidak 
berhubungan secara linear. Selain 
dengan pvalue pengujian juga dilakukan 
dengan uji lack of fit yaitu pengujian 
kesesuaian model. Pengujian ini 
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dilakukan dengan cara melihat nilai 
pvalue yang dihasilkan pada baris lack of 
fit model orde I. Hipotesis yang 
digunakan pada pengujian lack of fit 
adalah : 

H0 = Tidak ada lack of-fit dalam 
model orde I 

H1 = Ada lack of-fit dalam model 
orde I 

Dari hasil analisa data tabel diatas 
diperoleh Lack of Fit signifikan > 0,05 
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 
artinya tidak terdapat kesesuaian model 
dengan model pertama. Namun 
dikarenakan dari uji parameter lack of fit  
pvalue < 0.05 atau lebih dari derajat 
signifikansi , maka uji lack of fit tidak 
dapat digunakan, yang berarti berarti 
secara keseluruhan variable independen 
tidak mewakili atau tidak memiliki 
kesesuaian model secara linear. Hal ini 
mengindikasikan bahwa model orde I 
tidak cocok untuk wilayah eksperimen 
dan model dengan orde yang lebih tinggi 
dibutuhkan untuk analisis. Karena model 
orde I tidak sesuai maka analisis 
dilanjutkan pada pendugaan model 
eksperimen tahap II. 

 
Analisis Eksperimen Metode 
Response Surface Model Orde  II 
(Quadratic) 

Desain eksperimen quadratic pada 
tahap kedua ini digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel input pada 
tabel di atas berpengaruh signifikan 
secara quadrat atau tidak. Untuk 
mengetahui hal tersebut dilakukan 
analisis statistik dengan menggunkan 
bantuan Minitab 17.  Pengolahan data 
pada eksperimen tahap II diperoleh hasil 
seperti ditunjukkan pada gambar berikut 
ini :  

 
Gambar 2. Analisis Model Orde II 

(quadratic) dengan 
Minitab 17 

Dari hasil pengujian di atas, 
memperlihatkan pvalue yang merupakan 
signifikansi besarnya pengaruh variabel. 
Semua pvalue yang diperoleh kurang 
dari angka signifikansi yang ditetapkan 
yaitu 0,05. Hal ini berarti analisis pada 
orde kedua cocok dengan pemodelan 
model. Semua variabel yang signifikan 
berpengaruh terhadap respon sehingga 
dapat disimpulkan terdapat kesesuaian 
model antara model eksperimen dengan 
model orde II. Setelah melakukan 
pengujian secara independen, kemudian 
dilakukan pengujian ketidaksesuaian 
model dengan menggunakan uji Lack of-
Fit (ketidaksesuaian model). Hipotesis 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 = Tidak ada lack of-fit dalam 
model orde II 

H1 = Ada lack of-fit dalam model 
orde II 

Dari hasil analisa data diatas 
diperoleh Lack of Fit signifikan (pvalue> 
α) = 0,307 > 0,05 sehingga H0 diterima, 
artinya terdapat kesesuaian model atau 
tidak terdapat ketidak sesuaian model. 
Karena dari pengujian signifikasi maupun 
ketidaksesuaian  model sudah 
memenuhi persyaratan maka model orde 
II disimpulkan sesuai dengan model 
eksperimen. Analisis model eksperimen 
dapat dilanjutkan dengan pengujian 
eksperimen. 
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Pengujian Model Eksperimen 

 Pengujian model eksperimen antara 
lain : 

a. Uji Lack Of Fit  

Dari hasil analisa model orde II 
diperoleh Lack of Fit signifikan (pvalue> 
α) = 0,307 > 0,05 sehingga H0 diterima, 
artinya terdapat kesesuaian model atau 
tidak terdapat ketidak sesuaian model. 

b. Uji koefisien regresi secara serentak  

Untuk memeriksa signifikansi model 
orde II, dapat dilihat dari regression 
analisa model orde II dimana pvalue 
untuk regresi kuadratik lebih kecil dari 
nilai α. Hal ini berarti bahwa variabel 
bebas memberikan kontribusi signifikan 
terhadap model yang terbentuk. 

c. Uji Individu 

Dari data yang ada, diperoleh hasil 
uji individu Thitung adalah 0,2667. 
Sedangkan untuk TTabel adalah 2,3434 
sehingga Thitung < TTabel , sehingga dapat 
disimpulkan Y prediksi dapat 
menggambarkan Y data. 

d. Uji identik 

Pengujian asumsi identik bertujuan 
untuk memeriksa apakah variansi 
residual dari model yang diperoleh sama 
penyebarannya. Pada gambar di bawah, 
dapat dilihat hubungan plot residual 
dengan fitted value. Residual tersebar 
secara acak dan tidak membentuk pola 
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 
asumsi residual identik terpenuhi. 

 
Gambar 3. Uji Identik Residual Vs Fits 

e. Uji Distribusi Normal 

Uji distribusi normal dilakukan untuk 
mengamati penyimpangan model. 

Residual dikatakan telah mengikuti 
distribusi normal jika pada plot 
kenormalan residual, titik residual yang 
dihasilkan telah sesuai atau mendekati 
garis lurus yang ditentukan.  

Dari Gambar (4) terlihat plot dari 
residual terdapat respon mendekati garis 
lurus, maka dapat dikatakan eror tidak 
melenceng dari subtansi distribusi 
normal. Jika respon tidak berdistribusi 
normal bisa dkarenakan bentuk fungsi 
regresi yang tidak tepat atau tidak sesuai. 
Dengan ketiga analisis residual di atas, 
dapat disimpulkan bahwa uji residual 
bersifat identik, independen dan 
berdistribusi normal telah terpenuhi. 

 
Gambar 4. Uji Distribusi Normal 
 
Analisis Karakteristi Permukaan 
Respon 

Metode response surface adalah 
suatu metode yang menggabungkan 
teknik matematika dengan teknik 
statistika yang digunakan untuk 
membuat model dan menganalisis suatu 
respon yang dipengaruhi oleh beberapa 
variabel bebas atau faktor, dengan tujuan 
mengoptimalkan respon tersebut 
(Montgomery, 2012). Salah satu cara 
untuk menunjukkan model response 
surface adalah membuat plot kontur 
respon yang berupa kuat tekan dengan 
tiga faktor yang mempengaruhi respon 
yaitu komposisi semen, komposisi pasir 
dan komposisi abu sekam padi. Untuk 
menggambarkan hasil plot kontur, 
respon hanya dapat digambarkan dalam 
tiga dimensi sesuai hasil pemodelan 
quadratic. Hasil running untuk program 
response surface menghasilkan dua 
gambar berupa grafik contour dan grafik 
surface. 



12 
 

 
Gambar 5. Kontur Plot 

Gambar (5) menunjukkan plot 
contour yang dihasilkan terdiri dari 
berbagai variasi warna. Dimana masing-
masing variasi menunjukkan range 
besarnya respon yang dihasilkan. 
Kondisi maksimal untuk plot di atas 
berada di warna hijau tua dengan nilai 
kuat tekan  di atas 18 Mpa. Range warna 
inilah yang akan memberi garis besar 
petunjuk letak titik optimum variabel.  
Penentuan kondisi optimum dari faktor di 
atas dibuktikan dengan bentuk kurva tiga 
dimensi yang membentuk puncak 
optimum seperti ditunjukkan pada 
Gambar (6). 

Gambar plot surface dalam 
Gambar (6) menampilkan plot contour 
dalam tiga dimensi. Namun masih sulit 
mengetahui dengan jelas besarnya 
variabel independen (X1 X2 dan X3) yang 
mengoptimalkan respon dengan plot 
permukaan respon. Hasil yang diperoleh 
berupa range data yang cukup besar. 

 
Gambar 6 Surface Plot 
 
Hasil Optimasi dengan Response 
Surface Methodology 

Untuk penentuan kombinasi level-
level variabel proses yang dapat 
menghasilkan respon yang optimal, 

dilakukan dengan bantuan optimasion 
plot yang ada pada minitab melalui 
random di pusat kontur optimum. 
Penentuan kombinasi level-level ini 
berdasarkan analisis data tahap dua 
dengan quadratic model diadapat 
proporsi setiap variable X1, X2, dan X3 
yang akan menghasilkan respon y yang  
optimal. Tahap optimasi ini 
menggunakan minitab seperti Gambar 
(7). 

Gambar di bawah menjelaskan 
proporsi untuk setiap variable bebas 
yang akan menghasilkan variabel respon 
yang paling besar. Dimana untuk variable 
pasir sebesar 80,1136%, variabel semen 
sebesar 18,8513%, dan variabel abu 
sekam padi sebesar 1,0351%. Dapat 
terlihat bahwa dengan penambahan abu 
sekam padi sebagai campuran semen 
dapat meningkatkan kuat tekan pada 
paving block. 

 
Gambar 7. Optimum Plot 

Hasil optimasi metode response 
surface ini dilakukan pengujian kembali 
untuk mengetahui desain konfirmasi 
kualitas yang dihasilkan. Desain 
konfirmasi ini dibuat dengan tiga sampel 
dengan komposisi bahan sesuai dengan 
hasil optimasi. Desain konfirmasi ini 
berupa analisa sifat fisik dan mekanik 
paving block. 

Hasil penelitian ini juga 
merekomendasikan sebuah persamaan 
umum untuk memprediksi kuat tekan 
paving block dengan campuran abu 
sekam padi 

 
Gambar 8. Persamaan umum presiksi 
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Persamaannya yaitu : Y = -7,589X1 
– 140,624X2 – 171,860X3 + 2,147X1X 2 + 
1,805X1X3 + 3,288 X2X3 dengan X1, X2, X3 

adalah pasir, semen, dan abu sekam 
padi.  
 

Hasil dan Pembahasan Desain 
Konfirmasi 

Setelah menganalisis desain 
optimasi maka dilakukan desain 
konfirmasi yaitu membuat benda uji 
menggunakan hasil optimasinya. Desain 
optimasi tersebut diberi perlakuan sama 
seperti pembuatan paving block 
sebelumnya.  

Tabel 7. Hasil kuat tekan pada paving 
block optimasi.  

 

Hasil desain optimasi 
menghasilkan kuat tekan rata-rata 
sebesar 19,774 MPa, dimana kuat tekan 
ini adalah kuat tekan tertinggi diantara 
hasil kuat tekan dari masing-masing 
proporsi. Menurut SNI 03-0691-1996 
paving block dengan desain optimum ini 
dapat digunakan sebagai tempat parkir 
mobil. 
 

Analisa Harga 

Analisa harga disini bertujuan untuk 
membandingkan biaya produksi dan 
harga jual paving block biasa dengan 
paving block dengan campuran abu 
sekam padi. Analisa biaya produksi 
meliputi analisa harga bahan dan 
pekerja, berikut rincian biaya produksi 
untuk paving block biasa. Untuk 
memudahkan perhiungan harga dari 
tabel di atas diuraikan menjadi harga 
perpaving. Berikut perhitungan harga 
pada satu paving block : 

 

 

 

 

Tabel 8. Perhitungan harga paving block 
tanpa abu sekam padi. 

 

Tabel 9. Perhitungan harga paving block 
dengan abu sekam padi 

 

Harga paving block tanpa abu 
sekam padi berkisar Rp. 1500,-/buah 
sedangkan harga paving block dengan 
abu sekam padi Rp. 5000,-/buah. Hal ini 
menunjukkan bahwa harga paving block 
dengan abu sekam padi jauh lebih mahal 
dari pada harga paving block tanpa abu 
sekam padi. Hal ini di karenakan 
peralatan pembakaran yang belum 
memadai sehingga harga pembakaran 
yang begitu mahal  membuat harga abu 
sekam padi ini sendiri sangat tinggi. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Secara umum, dapat disimpulkan 
bahwa aplikasi Response Surface 
Methodology (RSM) mampu 
meningkatkan efisiensi proses perbaikan 
mutu pada paving block dengan 
penambahan abu sekam padi. 
Kesimpulan yang lebih detail dapat dilihat 
pada penjelasan berikut ini :  

1) Inovasi paving block dengan 
menggunakan abu sekam padi 
sebagai campuran semen dapat 
menghasilkan kualitas paving block 
yang lebih baik. Penggunaan abu 
sekam padi sebagai campuran 
semen dalam pembuatan paving 
block dapat meningkatkan 52% nilai 
kuat tekan paving block. Kuat tekan 
yang dihasilkan oleh paving block 
tanpa penambahan abu sekam padi 
sebagai campuran semen adalah 
8,493 MPa sedangkan paving block 
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dengan penambahan abu sekam 
padi sebagai campuran semen 
diperoleh kuat tekan sebesar 17,854 
MPa.  

2) Proporsi bahan yang dapat 
menghasilkan kuat tekan paving 
block  yang optimal dengan metode 
RSM adalah 80,1136% untuk pasir, 
18,8513% untuk semen, dan 
sebesar 1,0351% untuk abu sekam 
padi. Nilai kuat tekan rata-rata yang 
didapat dari ketiga sempel replikasi 
dari proporsi optimal tersebut 
adalah 19,774 MPa. Hasil penelitian 
ini juga merekomendasikan sebuah 
persamaan umum untuk 
memprediksi kuat tekan paving 
block dengan campuran abu sekam 
padi , yaitu : Y = -7,589X1 – 
140,624X2 – 171,860X3 + 2,147X1X 

2 + 1,805X1X3 + 3,288 X2X3 dengan 
X1, X2, X3 adalah pasir, semen, dan 
abu sekam padi 

 
Saran 
 Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan campuran tanah, kapur, 
atau bahan lain yang lebih ekonomis 
dalam pembuatan paving block dengan 
mengoptimalkan mutu paving block 
dengan metode response surface, untuk 
menghindari kendala biaya bahan yang 
tinggi seperti abu sekam padi. Selain itu 
paving block dapat diteliti juga dengan 
menggunakan metode statistik lain 
seperti Taguchi dengan memperhatikan 
nilai lain selain kuat tekan seperti 
ketahanan aus paving block.  
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