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INTISARI 
Paving block merupakan suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari 

campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat halus 
dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. jumlah penggunaan paving block saat ini 
semakin meningkat yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan material seperti 
pasir dan semen. Alternatif yang dapat digunakan sebagai subtitusi dari salah satu material 
seperti semen guna untuk menghemat penggunaan semen yaitu dengan memanfaatkan 
limbah batu bara (fly ash) tanpa mengurangi mutu dari paving block itu sendiri. Penelitian 
ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaruh penggantian sebagian semen dengan fly 
ash terhadap sifat mekanik dan fisik dari paving block serta untuk mengetahui berapa 
proporsi optimum penggantian semen dengan fly ash pada paving block. 

Penelitian dilakukan dengan uji pendahuluan untuk menguji sifat fisik dan 
mekanik bahan. Variasi penggantian semen dengan fly ash digunakan kadar 0%, 2,5%, 
5,0%, 7,5% dan 10% dari berat total semen dengan jumlah benda uji 15buah per 
persentase penggantian. Campuran yang digunakan untuk semen dengan pasir yaitu 1:4 
dengan benda uji berbentuk persegi. Benda uji didiamkan selama 28 hari sebelum 
dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan terhadap sifat mekanik yang meliputi kuat tekan, 
impact dan tarik belah sedangkan pengujian sifat fisik berupa pengujian daya serap air. 
Pengujian kuat tekan dan tarik belah menggunakan alat uji compression testing machine 
sedangkan pengujian impact menggunakan alat uji protector test dan uji daya serap air 
menggunakan oven dan bak perendam. 

Nilai kuat tekan tertinggi didapat pada benda uji PFA1 atau paving block dengan 

penggunaan 2,5% fly ash sebesar 22,500 MPa, lebih tinggi 8,87% bila dibandingkan dengan paving 

block tanpa penggunaan fly ash yaitu 20,667 MPa. Nilai ketahanan impact tertinggi didapat pada 

benda uji PFA1 atau paving block dengan penggunaan 2,5% fly ash sebesar 115,337 joule, lebih 

tinggi 30,775 bila dibandingkan dengan paving block tanpa penggunaan fly ash yaitu 88,199 joule. 

Nilai daya serap air tertinggi didapatkan pada benda uji PN yaitu sebesar 0,12%, sedangkan nilai 

daya serap air terendah didapatkan pada benda uji PFA1 dengan penambahan 2,5% fly ash yaitu 

sebesar 0,03%. Nilai rata-rata tarik belah yang dihasilkan pada paving block normal sebesar  2,455 

MPa, dengan melakukan penggantian semen menggunakan fly ash kuat tarik belah cenderung 

menuurun menjadi 2,123 MPa ; 1,858 MPa ; 1,858 MPa dan 1,460 MPa. Nilai kuat tekan serta 

impact pada paving block yang menggunakan fly ash lebih tinggi kekuatannya serta dapat 

mengurangi daya serap airnya bila dibandingkan dengan paving block tanpa penggunaan fly ash 

sama sekali. Namun pada nilai tarik belah, paving block mengalami penurunan kekuatan seiring 

dengan bertambahnya penggunaan fly ash tersebut. 

 
Kata Kunci : Paving block, fly ash, kuat tekan, impact, daya serap air dan tarik belah. 
 

1. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

NTB saat ini sedang gencar-gencarnya 
melakukan pembangunan. Seperti yang 
banyak kita lihat saat ini pembangunan 
perumahan-perumahan bersubsidi maupun 
non subsidi, pusat perbelanjaan dan hotel-hotel 

bias kita jumpai dimana mana. Banyaknya 
pembangunan-pembangunan tersebut tak 
jarang kita jumpai pada bagian halaman banyak 
menggunakan paving block. Menurut SNI 03-
0691-1996 paving block merupakan suatu 
komposisi bahan bangunan yang dibuat dari 
campuran semen portland atau bahan perekat 
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hidrolis sejenisnya, air dan agregat halus 
dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya. 
Digunakan sebagai salah satu alternatif 
penutup atau pengerasan permukaan tanah. 

Penggunaan paving block tersebut 
memiliki beberapa keunggulan antara lain 
pengerjaannya yang cepat, ongkos 
pemasangan serta perbaikan yag tergolong 
murah, bisa dibentuk sedemikian rupa sesuai 
motif yang di inginkan sehingga menambah 
nilai estetika bagi penggunanya. Diantara 
berbagai macam alternatif penutup permukaan 
tanah, paving block lebih memiliki banyak 
variasi baik dari segi bentuk, ukuran maupun 
warna. Keunggulan lain dari penggunaan 
paving block yaitu berat paving block yang 
relatif lebih ringan dari beton atau aspal 
sehingga tidak memerlukan alat berat dalam 
proses pemasangannya, namun penggunaan 
paving block juga memiliki kekurangan yaitu 
cepat mengalami retak maupun belah bila 
dibandingkan dengan beton atau aspal. 

Seiring dengan banyaknya 
penggunaan paving block pada masyarakat 
maka semakin banyak pula penggunaan bahan 
seperti semen dan pasir. Semen merupakan 
salah satu bahan yang menimbulkan polusi 
udara dan menjadi salah satu bahan 
penyumbang karbon yang cukup besar. Oleh 
karena itu diperlukan solusi untuk 
penghematan penggunaan dari bahan seperti 
pasir dan semen tanpa mengurangi kualitas 
dari paving block tersebut. 

Indonesia merupakan salah satu 
Negara penghasil batu bara terbesar dengan 
jumlah cadangan batu bara yang besar pula. 
Produksi batu bara indonesia pada tahun 2016 
lalu mencapai sekitar 419 juta ton batu bara. 
Jumlah pembangunan PLTU berbahan bakar 
batu bara di Indonesia saat ini semakin 
meningkat. Dari meningkatnya jumlah PLTU 
berbahan bakar batu bara tersebut maka akan 
dapat dipastikan jumlah limbah abu terbang 
juga akan meningkat. Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan dari 
batu bara yang dibakar tiap satu ton akan 
menghasilkan abu batu bara (fly ash) sekitar 
15%-17%. Di NTB sendiri saat ini pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
menggunakan 13.000 ton batu bara dalam satu 
bulan, maka dapat diperkirakan limbah batu 
bara (fly ash) yang akan dihasilkan sekitar 
1.950-2.210 ton abu batu bara. 

Material abu bekas pembakaran batu 
bara (fly ash) saat ini merupakan suatu limbah 
industri yang memiliki sifat pozzolan yang 
sampai saat ini belum dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar. Pozzolan adalah bahan 
yang bersifat mengikat, mengandung silika atau 
silika dan aluminium yang bereaksi secara 

kimia dengan kalsium hidroksida. Abu batu bara 
(fly ash) ini kemudian menjadi solusi yang tepat 
sebagai salah satu bahan alternatif pengganti 
semen. Akan sangat disayangkan bila limbah 
batu bara ini terbuang begitu saja tanpa adanya 
pemanfaatan. Oleh karena itu maka dilakukan 
suatu penelitian tentang pemanfaatan limbah 
pabrik batu bara (fly ash) dengan judul 
“PEMANFAATAN LIMBAH BATU BARA (FLY 
ASH) SEBAGA PENGGANTI SEBAGIAN 
SEMEN PADA PEMBUATAN PAVING 
BLOCK”. 
B. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1) Untuk mengetahui pengaruh penggantian 

sebagian semen dengan abu batu bara (fly 
ash) terhadap sifat mekanik paving block. 

2) Untuk mengetahui berapa proporsi 
optimum penggantian semen yang tepat 
untuk mencapai kekuatan maksimum pada 
paving block.  

2. Tinjauan Pustaka 
Pamuji (2007) melakukan penelitian 

pengaruh penambahan tras muria sebagai 
bahan ikat tambahan pada pembuatan paving 
block ditinjau terhadap nilai kuat tekan 
ketahanan aus dan daya serap air. Hasil 
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 
penambahan tras dengan perbandingan 
campuran tertentu dapat meningkatkan kuat 
tekan pada paving block. Kuat tekan terbesar 
terjadi pada perbandingan campuran 0,37 Tras 
: 1 PC : 5,91Psr, yaitu sebesar 207 kg/cm2 
(mutu III, menurut SNI-03-0691-1996), lebih 
besar dari pada kuat tekan paving block normal 
campuran 0,0Tras : 1PC : 5,91Psr dengan 
hanya kuat tekan sebesar 135 Kg/cm². 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk 
(2014) mengenai pengaruh penambahan 
bubuk lumpur lapindo sebagai pengganti 
sebagian semen pada pembuatan paving block 
menghasilkan kesimpulan bahwa dengan 
variasi penggantian 5%, 10%, 15% dan 20% 
semen menggunakan lumpur lavindo dapat 
meningkatkan nilai kuat tekan dari paving block 
tersebut. 

Muhit dkk (2013) melakukan penelitian 
mengenai efek dari penggunaan silika fume dan 
fly ash sebagai pengganti sebagian semen 
terhadap beton mutu tinggi. Proporsi 
penggantian dengan silika fume yang 
digunakan yaitu 2,5%, 5%, 7,5% 10%, 15% dan 
20% sedangkan proporsi fly ash yang 
digunakan sebagai subtitusi semen yaitu 0%, 
10%, 15%, 20% dan 30%. Didapatkan nilai kuat 
tekan tertinggi pada proporsi penggantian 
optimum sebesar 7,5% dengan silika fume dan 
10% dengan fly ash pada umur 28 hari. 

Dari hasil penelitian terdahulu (Basri, 
2004), untuk campuran normal pada paving 
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block dengan perbandingan 1semen:4pasir 
didapatkan nilai kuat tekan sebesar 22,333 
MPa, untuk perbandingan 1semen:6pasir 
didapatkan nilai kuat tekan sebesar 15,750 
MPa dan untuk perbandingan 1semen:8pasir 
didapatkan nilai kuat tekan sebesar 7,517 MPa. 
3. Landasan Teori 
A. Paving block  

Paving block atau balok beton (SNI 03-
0691-1996) adalah suatu komposisi bahan 
bangunan yang dibuat dari campuran semen 
Portland atau bahan perekat hidrolis 
sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa 
bahan tambahan lainnya yang tidak 
mengurangi mutu bata beton itu. Paving block 
juga dikenal dengan sebutan bata beton atau 
interblock concrete. 

Persyaratan  paving block 

1) Tebal Paving block 
Penentuan tebal paving block harus 

disesuaikan berdasarkan pemanfaatannya, 
untuk syarat dan ketentuan mengenai tebal 
paving block secara umum (Aditya, 2012): 
a) 6 cm, digunakan untuk beban lalu lintas 

ringan dengan frekuensi terbatas, 
misalnya sepeda motor, pejalan kaki. 

b) 8 cm, digunakan untuk beban lalu lintas 
sedang atau berat dan padat frekuensinya, 
misalnya : mobil, pick up, truk, bus. 

c) 10 cm, digunakan untuk beban lalu lintas 
super berat, misalnya : tronton, loader. 

2) 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 
Tabel 1 Sifat-sifat fisik. 

Sumber: SNI 03-0691-1996 
B. Fly ash 

Fly ash adalah bahan berbutir halus yang 
diperoleh dari sisa pembakaran batu bara yang 
tidak terpakai lagi dan menjadi limbah bagi 
lingkungan (Darayni, 2012), sedangkan 
menurut ASTM C.618 abu terbang (fly ash) 
didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu 
pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. 
Abu terbang (fly ash) merupakan bahan tambah 

yang tergolong dalam jenis bahan tambah 
mineral, bahan tambah mineral ini merupakan 
bahan tambah yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki kinerja beton. Bahan tambah 
mineral pada saat ini lebih banyak digunakan 
untuk memperbaiki kinerja tekan beton, 
sehingga bahan tambah ini cenderung bersifat 
penyemenan (Mulyono, 2004). 
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
…………………………………(1) 

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

Beban 
                                                        

 
 
                                                      
 

Gambar 1 sketsa pembebanan kuat tekan 
 
D. Daya serap air 

Menurut SNI 03-0691-1996, daya serap air 
paving block merupakan salah satu sifat fisik 
yang harus di uji pada paving block, pengujian 
daya serap air ini menggunakan persamaan 
sebagai berikut : 

𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 =
𝐴−𝐵

𝐵
𝑥100………..………(2) 

    
Dengan: 
A  = Berat paving block basah (gram) 
B = Berat paving block kering (gram) 

E. Impact 
Berdasarkan ACI 544-2R-89, Pengujian 

beban impact dilakukan untuk mengetahui 
sejauh mana ketahanan dari paving block 
dalam menerima benturan-benturan yang 
bersifat kejut atau tiba-tiba. Dalam hal ini 
benturan yang diterima oleh paving block 
berasal dari beban yang dijatuhkan dari suatu 
ketinggian tertentu dengan masa beban 
tertentu. Jumlah pukulan yang diperlukan untuk 
membuat benda uji mengalami retak yang 
pertama kali dan untuk membuat benda uji 
tersebut pecah adalah nilai ketahanan benda uji 
terhadap beban impact . Besarnya energi 



4 
 

potensial dapat dihitung dengan persamaan 
berikut : 
𝐸 = 𝑚. 𝑔. ℎ ………………………………..(3) 
 Dengan: 
 
E  = Energi potensial (joule) 
m = Massa beban yang dijatuhkan (Kg) 
g =Gaya gravitasi bumi (m/s2) 
h = Tinggi jatuh beban sampai ke permukaan 
benda uji (m) 
 
 

 
 

     Gambar 2 sketsa alat uji impact 
 

F. Tarik Belah 
Kuat tarik belah adalah nilai kuat tarik tidak 

langsung dari benda uji beton yang diperoleh 
dari hasil pembebanan benda uji yang 
diletakkan mendatar sejajar dengan permukaan 
meja penekan mesin uji tekan. Umumnya 
benda uji untuk pengujian ini berbentuk silinder 
atau kubus. BS EN 1338:2003 (Dalam 
Purwanto dan Priastiwi, 2008) menyatakan 
untuk menghitung kuat tarik belah dihitung 
dengan rumus persamaan berikut ini : 

𝑇 = 0,637 𝑥 𝑘 𝑥 
𝑃

𝑆
……………….……..……...(4) 

Dengan : 
T        = Kuat tarik belah (Mpa) 
P        = Beban uji 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, untuk nilai K dapat 
dilihat dalam table berikut ini 

Sumber : BS EN 1338, 2003 

 
4. METODE PENELITIAN 
A. Persiapan bahan 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Semen Portland tipe dengan merek Tiga 
Roda 

2) Agregat halus (pasir) yang berasal dari 
gunung sari 

3) Air bersih yang terdapat di Laboratorium 
Struktur dan Bahan Fakultas Teknik 
Universitas Mataram 

4) Abu terbang (fly ash) yang berasal dari 
PLTU jeranjang 

B. Persiapan peralatan  
Peralatan-peralatan yang akan digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
penelitian ini yaitu : 
1) Timbangan 
2) Gelas ukur 
3) Oven  
4) Ayakan  
5) Penggaris dan jangka sorong 
6) Mesin press 
7) Alat untuk  untuk pengujian ketahanan 

impact 
8) Bola Pejal untuk pengujian ketahanan 

impact 
9) Compression Testing Machine (CTM) 

untuk pengujian kuat tekan dan tarik belah 
C. Pemeriksaan Bahan 

1) Pemeriksaan Semen Portland  
2) Pemeriksaan Agregat Halus 
3) Pemeriksaan Air 
4) Pemeriksaan Fly Ash 
D. Mix Design 

Proporsi volume material paving block 
yang akan digunakan adalah 1semen : 4pasir 
untuk paving block normal dengan faktor air 
semen 0,4 dan dilakukan penggantian 
sebagian semen sebesar 2,5%, 5%, 7,5% dan 
10%. Volume pada masing- masing paving 
block dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2 Volume pada masing-masing benda 
uji 

 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan  

nilai dari pengujian pendahuluan bahan 
campuran paving block, seperti berat satuan 
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agregat halus, gradasi agregat halus, berat 
jenis agregat halus dan kandungan lumpur 
agregat halus. 

 
Hasil Pengujian Berat Satuan Agregat Halus 

Hasil pengujian menunjukan berat satuan 
lepas rata-rata agregat halus sebesar 1,211 
Kg/m3 dan untuk berat rata-rata satuan padat 
agregat halus adalah 1,369 Kg/m3. Hasil 
penelitian sesuai dengan pernyataan 
Tjokrodimuljo bahwa pasir tergolong agregat 
normal yang memiliki berat antara 1,2 kg/m3-1,6 
kg/m3. 
 
Hasil Pengujian Gradasi Agregat Halus 

Pada penelitian ini bahan pasir yang 
digunakan termasuk dalam jenis pasir daerah II 
yaitu pasir agak kasar dan didapatkan nilai 
modulus halus butirnya sebesar 2,7765 dan 
memenuhi persyaratn modulus kehalusan 
butiran untuk pasir sebesar 1,5 – 3,8 
(Tjokrodimuljo, 1996) 
 
Hasil Pengujian Berat Jenis Agregat Halus 

Pemeriksaan berat jenis agregat yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pemeriksaan berat jenis dalam keadaan kering 
dan dalam keadaan jenuh kering muka (SSD). 
Dari hasil pemeriksaan didapatkan berat jenis 
pasir pada kondisi kering rata-rata adalah 2,245 
sedangkan berat jenis pada kondisi SSD rata-
rata sebesar 2,52 dengan penyerapan rata-rata 
pasir sebesar 4,09%. Hasil ini menunjukan 
pasir yang digunakan termasuk jenis agregat 
normal yang memiliki berat jenis antara 2,5-2,7 
dan penyerapan air berkisar antara 2%-7%, 
(Tjokrodimuljo, 1996). 
 

Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat 
Halus 

Besarnya nilai kandungan lumpur rata-rata 
pada pasir dari hasil pemeriksaan adalah 
sebesar 0,519%. Dengan hasil tersebut maka 
dapat dinyatakan pasir dapat digunakan 
sebagai bahan campurann pada paving block 
tanpa mengadakan pencucian pasir terlebih 
dahulu karena kadar lumpur yang dimiliki 
kurang dari batas minimum yang disyaratkan 
yaitu 5% (Tjokrodimuljo, 1996). 
 
Hasil Pengujian Benda Uji 
1) Hasil pengujian kuat tekan 

 

 
Tabel 3 Hasil pengujian Kuat Tekan 

Tabel 3 memperlihatkan rata-rata hasil 
pengujian kuat tekan yang dicapai masing-
masing paving block dengan berbagai variasi 
campuran fly ash. Nilai kuat tekan tertinggi 
dicapai oleh benda uji PFA1 dengan umur  
perawatan 28hari mencapai 22,500 MPa, 
sedangkan nilai kuat tekan terendah terjadi 
pada benda uji PFA4 sebesar 15,167 MPa 
 
2) Hasil pengujian kuat impact  

 

 
Tabel 4 Hasil pengujian impact 

Nilai beban impact pada paving block 
normal atau benda uji PN (fly ash 0%) rata-rata 
didapatkan nilai sebesar 88,199 Joule dan nilai 
rata-rata beban impact tertinggi didapatkan 
pada benda uji PFA1 (fly ash 2,5%) sebesar 
115,3370 Joule atau mengalami kenaikan 
sebesar 30,77% dari paving block normal tanpa 
penggantian semen. Dari Hasil pengujian yang 
dilakukan dapat dinyatakan bahwa paving block 
mengalami kenaikan kuat beban impact, dari 
hasil rata-rata penggantian sebagian semen 
yang dilakukan pada campuran paving block 
mendapatkan hasil yang lebih tinggi diatas rata-
rata hasil paving block tanapa menggunakan fly 
ash sama sekali. Hal tersebut diduga karena 
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butiran partikel fly ash yang berukuran lebih 
kecil sehingga lebih mampu mengisi bagian-
bagian yang masih kosong atau berongga pada 
paving block hingga didapatkanlah paving block 
yang lebih padat bila dibandingkan dengan 
paving block normal tanpa penggunaan fly ash 
sama sekali 
3) Hasil pengujian daya serap air 

Pengujian daya serap air yang dilakukan 
setelah benda uji berumur 28 hari yaitu 
dengan merendamnya selama 24 jam lalu 
menimbang beratnya kemudian meletakkan 
dalam oven selama 24 jam baru benda uji 
ditimbang kembali. Hasil pengujian disajikan 
dalam tabel berikut ini 
  

 
Tabel 5 Hasil pengujian daya serap air 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa besar 
serapan air tertinggi terjadi pada paving block 
normal atau PN (fly ash 0%) yaitu sebesar 
0,12% dan serapan air terendah terjadi pada 
benda uji PFA1 atau penggunaan fly ash 
sebesar 2,5% sebagai pengganti sebagian 
semen yaitu sebesar 0,03%. Hal tersebut terjadi 
karena butiran-butiran pada fly ash lebih 
berukuran kecil bila dibandingkan dengan 
butiran semen, sehingga penggunaan fly ash 
lebih mampu mengisi pori-pori atau rongga 
pada paving block yang masih kosong. Hal 
tersebutlah yang menyebabkan serapan air 
pada paving block lebih kecil bila dibandingkan 
dengan paving block tanpa penggunaan fly ash 
sama sekali. Dari hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa penggnunaan fly ash pada 
paving block sebagai pengganti sebagian 
semen lebih baik dibandingkan dengan tanpa 
penggunaan fly ash sama sekali. 
 
4) Hasil pengujian kuat tarik belah 
 

Hasil pengujian kuat tarik belah dengan 
variasi penggantian sebagian semen sebesar 
0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% menggunakan fly 
ash disajikan dalam Tabel 6 dibawah ini. 
Pengujian tarik belah ini dilakukan setelah 
paving block berumur 28 hari terhitung dari 
setelah pencetakan.  
 

 
Tabel 6 Hasil pengujian kuat tarik belah 

Dapat dilihat pada paving block normal nilai 
kuat tarik belah didapat sebesar 2,45 MPa, lalu 
pada penggunaan fly ash 2,5%, 5%, 7,5% dan 
10% nilai kuat tarik belah menurun menjadi 
2,123 MPa, 1,858 MPa, 1,858 MPa dan 1,460 
MPa. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai kuat 
tarik belah pada paving block yang dihasilkan 
pada setiap porsentase penggantian  sebagian 
semen dengan fly ash mengalami penurunan 
kuat tarik belah. Dugaan terjadinya penurunan 
kuat tarik belah disebabkan karna jenis pasir 
yang digunakan tidak cukup baik serta material 
pengganti yang memiliki daya serap air yang 
rendah sehingga nilai FAS dari masing-masing 
benda uji berbeda, hal tersebutlah yang 
menyebabkan semakin besar penggunaan fly 
ash sebagai pengganti semen maka semakin 
rendah pula nilai dari kuat tarik belah paving 
block tersebut bila dibandingkan dengan paving 
block normal tanpa penggantian material 
apapun. 
 

6. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian Kuat Tekan, Impact, 
Daya Serap Air dan Tarik Belah paving 
block yang dilakukan di Laboratorium 
Struktur dan Bahan Fakultas Teknik 
Universitas Mataram, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) A.  Nilai kuat tekan tertinggi didapat pada 
benda uji PFA1 atau paving block dengan 
penggunaan 2,5% fly ash sebagai 
pengganti sebagian semen. Benda uji 
PFA1 memiliki nilai kuat tekan sebesar 
22,500 MPa atau meningkat sebesar 
8,87% bila dibandingkan dengan nilai kuat 
tekan pada paving block normal yaitu 
sebesar 20,667 MPa. 
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B. Nilai ketahanan beban impact 
maksimum didapatkan pada benda uji 
PFA1. PFA1 memiliki ketahanan terhadap 
beban impact sebesar 115,337 joule, nilai 
tersebut meningkat sebesar 30,77% bila 
dibandingkan dengan nilai ketahanan 
impact pada benda uji PN yaitu sebesar 
88,199 joule. Benda uji PN merupakan 
benda uji yang memiliki nilai ketahanan 
terhadap beban impact yang paling 
rendah. Hal tersebut menunjukan bahwa 
paving block dengan penggunaan fly ash 
jauh lebih baik bila dibandingkan dengan 
paving block tanpa fly ash sama sekali. 
C. Nilai daya serap air tertinggi didapatkan 
pada benda uji PN yaitu sebesar 0,12%, 
sedangkan nilai daya serap air terendah 
didapatkan pada benda uji PFA1 dengan 
penambahan 2,5% fly ash sebagai 
pengganti semen sebesar 0,03%. Hal 
tersebut menunjukan bahwa penggunaan 
fly ash sebagai pengganti sebagian semen 
dapat menurunkan nilai daya serap air 
pada paving block. 
D. Nilai rata-rata tarik belah yang 
dihasilkan pada paving block normal 
sebesar  2,455 MPa, dengan melakukan 
penggantian semen menggunakan fly ash 
kuat tarik belah cenderung menuurun 
menjadi 2,123 ; 1,858 ; 1,858 dan 1,460 
MPa.  
E. Dengan penggunaan fly ash sebagai 
pengganti sebagian semen pada 
campuran paving block dapat 
meningkatkan nilai kuat tekan serta impact 
pada paving block dan mengurangi daya 
serap airnya. Namun pada nilai tarik belah 
paving block, terjadi penurunan hasil nilai 
kuat tarik belah seiring dengan 
bertambahnya penggunaan fly ash. 

2) Dari hasil variasi fly ash yang digunakan 
yaitu 0%, 2,5%, 5%, 7,5% dan 10% 
sebagai pengganti semen dengan umur 
perawatan 28 hari, didapatkan nilai kuat 
tekan tertinggi terjadi pada penggunaan fly 
ash 2,5% dan kuat tekan terendah pada 
10% fly ash, lalu pada kuat impact, nilai 
tertinggi terjadi pada penggunaan fly ash 
2,5% dan terendah pada 0% fly ash, pada 
daya serap air, paving block yang paling 
banyak menyerap air terjadi pada 0% fly 
ash dan paling sedikit menyerap air pada 
2,5% fly ash, dan pada tarik belah hasil 
tertinggi didapatkan pada campuran 0% fly 
ash dan yang terendah terjadi pada 
campuran 10% fly ash. Dari hasil tersebut 
dapat dikatakan penggunaan fly ash 
optimumnya terjadi pada 2,5% namun 
pada kuat tarik belah fly ash belum mampu 

meningkatkan kekuatan dari paving block 
tersebut. 

 
B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan 
pengalaman dan hasil yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah diperlukan 
penelitian lebih lanjut menggunakan fly ash 
dengan kandungan silika dan kapur yang 
lebih besar untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik serta mempertimbangkan nilai 
ekonomis agar dapat diketahui selisih 
biaya dari penggunaan fly ash dan semen 
sebagai bahan campuran dari paving 
block. 
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