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PENGARUH PENAMBAHAN ABU PEMBAKARAN SERBUK KAYU JATI 

TERHADAP KUAT TEKAN DAN RESAPAN AIR PADA PAVING BLOCK 

 

Abstrak  
Paving block terdiri dari campuran semen, air dan agregat halus. Ketika semen 
dan air bercampur maka akan terjadi proses hidrasi semen menghasilkan kalsium 
silikat hidrat (CSH), panas dan kalsium hidroksida (Ca(OH)2). Unsur Ca(OH)2 
bersifat basa kuat sehingga menurunkan kuat tekan paving block. Unsur tersebut 
dapat direaksikan kembali dengan pozzolan untuk menghasilkan unsur CSH 
kembali. Namun dengan biaya yang relative mahal, timbul inovasi baru untuk 
mengolah limbah yang memiliki unsur yang sama dengan pozzolan yaitu silica 
seperti limbah serbuk kayu. Limbah serbuk kayu jati diolah dengan dibakar 
selama beberapa jam. Abu yang dihasilkan diayak dengan menggunakan saringan 
no 200.Bendaujidicetakmenggunakanmesin press vibrasi dengan variasi 
penambahan abu serbuk kayu jati 10%,15%, 20%, dan 25% dan direndam selama 
28 hari. Kuat tekan rata-rata yang dihasilkan pervariasinya adalah 11,083 MPa,  
9,917 MPa, 10,083 MPa dan 8,250 MPa. Dengan daya serap air 7,83 %, 7,79 %, 
8,59 % dan 8,05 %. Paving block dengan penambahan abu serbuk kayu 
mengalami penurunan kuat tekan dari paving block normal yaitu 15,167 MPa. 
Dari penelitian tersebut diketahui bahwa nilai maksimum pada penambahan 20% 
Paving block tersebut termasuk katagori mutu D, biasa digunakan untuk taman 
dan penggunaan lain. Sehingga perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk 
variasi penambahan dan jenis kayu lainnya untuk mendapatkan paving block 
dengan mutu yang lebih baik. 

 
Kata Kunci :abu,,daya serapan, kuat tekan, paving block,dan serbuk kayu 

Abstract 

Paving blocks made up of a mixture of cement, water and fine aggregate. When 
cement and water mixed there will be a process of hydration of cement produce 
calcium silicate hydrate (CSH), heat and calcium hydroxide (Ca (OH) 2). 
Elements Ca (OH) 2 strongly alkaline so that the lower the compressive strength 
of paving blocks. The element can be reacted back with pozzolan to produce 
elements of CSH back. However, with a relatively expensive, arising out new 
innovations to treat waste that has elements in common with the pozzolan is silica 
such as waste sawdust. Teak wood powder waste mixed with burned for several 
hours. The resulting ash sifted using a sieve No. 200. The test object is printed 
using a press machine vibration with additional variations of gray teak wood 
powder 10%, 15%, 20%, and 25% and soaked for 28 days. Average compressive 
strength generated by the variation is 11.083 MPa, 9.917 MPa, 10,083 MPa and 
8,250 MPa. With water absorption of 7.83%, 7.79%, 8.59% and 8.05%. Gray 
paving blocks with the addition of sawdust decreased compressive strength of 
normal paving block is 15.167 MPa. From these studies it is known that the 
maximum value in increments of 20% of the block paving including quality 
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category D, used to park and use need to do further research for additional 
variations and other types of wood to get a paving block with better quality. 

 

Keywords:ash, power absorption, compressive strength, paving blocks and 
sawdust. 

1. PENDAHULUAN 

Paving block merupakan salah satu bahan bangunan yang digunakan sebagai lapisan 

atas struktur jalan selain aspal dan beton. Sekarang ini banyak yang memilih paving block 

dibandingkan perkerasan lain seperti cor beton maupun aspal. Meningkatnya minat 

konsumen terhadap paving block karena kontruksi perkerasan paving block ramah lingkungan 

dimana paving block sangat baik dalam membantu konservasi air tanah, pelaksanaannya yang 

lebih cepat, mudah dalam pemasangannya dan pemeliharaannya, memiliki aneka ragam 

bentuk yang menambah nilai estetika, serta harganya mudah dijangkau. Paving block adalah 

komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen portland, air dan agregat halus 

dengan atau tanpa bahan tambah lainnya yang tidak mengurangi mutu dari beton tersebut. 

Semen adalah bahan utama yang paling berpengaruh dalam pengerasan dan pengikat 

pada paving block. Ketika semen dicampur dengan air maka proses kimia akan berlangsung 

yang disebut proses hidrasi. Dari reaksi kimia trikalsium silikat (C3S)dan kalsium silikat 

(C2S)semen dengan air menghasilkan kalsium silikat hibrat (CSH),  panas, dan 

kalsiumhidroksida (Ca(OH)2). (Ca(OH)2)yang dihasilkan akan menyebabkan larutan pori 

beton bersifat basa kuat dan tidak larut dalam air sehingga dapat menurunkan kuat tekan 

beton tersebut. Untuk mencegah hal tersebut maka digunakan pozzolan pada campuran 

portland yang disebut semen portland pozzolan. Pozzolan terdiri dari campuran silica dengan 

campuran alumunium yang memiliki sedikit sifat semen. Pozzolan akan bereaksi dengan 

kalsium hidroksida pada suhu biasa dan membentuk bahan yang memiliki sifat semen, 

sehingga membuat beton semakin padat dan kuat tekannya bertambah. Namun dengan biaya 

relatif mahal, timbul inovasi untuk mengolah limbah-limbah yang memiliki unsur kimia yang 

hampir sama dengan pozzolan itu sendiri. 

Salah satu limbah yang ada di Purwodadi adalah serbuk kayu yang dihasilkan industri 

kayu yang ada di Purwodadi. Dimana pemanfaatan limbah ini masih kurang, sehingga limbah 

serbuk kayu ini masih sering dibuang atau dibakar begitu saja dan menambah tingkat polusi 

di Daerah tesebut. Sedangkan pembakaran serbuk kayu tersebut menghasilkan unsur silica. 

Oleh karena itu penelitian ini ingin mencoba mengolah limbah abu serbuk kayu sebagai 
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bahan tambah semen dengan variasi penambahan untuk mengetahui pengaruh penambahan 

abu serbuk terhadap kuat tekan dan daya serapan air pada paving block. 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam pembuatan paving block di bagi menjadi 5 tahap penelitian yaitu tahap 

pertama persiapan alat dan penyedian bahan, tahap ini merupakan tahap persiapan penelitian 

yang meliputi persiapan alat dan bahan bahan penyusun paving block. 

Selanjutnnya tahap kedua yaitu pemeriksaan bahan. Pada tahap ini dilakukan 

pengujian terhadap bahan dasar beton yaitu agregat halus dengan pemeriksaan meliputi berat 

jenis, berat volume dan analisa saringan. Untuk semen, air dilakukan pengujian visual. 

Kemudian tahap ketiga yaitu perencanaan dan pembuatan benda uji, Pada tahap ini 

dilakukan perencanaan campuran (mix design) untuk pembuatan adukan paving block dan 

sampel untuk tiap pengujian. Benda uji dibuat dengan cetakan, Setelah dilepas dari cetakan, 

maka benda uji dapat dilakukan pengujian. 

Perencanaan dan pembuatan benda uji bisa dilihat pada Tabel 1 

Tabel 1 matrik benda uji 

Jenis Pengujian Ukuran Benda Uji Jumlah Benda Uji Standar Pengujian 
28 hari 

Ujikuattekan 20 cm x 10 cm x 6 cm 15 SK SNI 03-0691-1989 
Ujiserapan air 20 cm x 10 cm x 6 cm 15 SK SNI 03-0691-1989  

 

Tahap selanjutnya tahap ke empat adalah pengujian benda uji, Pada tahap ini 

dilakukan pengujian karekteristik mekanik dari beton berupa uji kuat tekan, dan serapan air 

beton dengan prosedur pengujian dan perhitungan mengikuti standar SNI. 

Tahap yang terakhir tahap kelima adalah analisis dan pembahasan, Pada tahap ini data 

diperoleh dari hasil pengujian lalu dianalisis dan dibahas kemudian melakukan kesimpulan. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian menggunakan rencana adukan dengan perbandingan 1 : 6 , ( Pc + abu 

serbuk gergaji kayu jati ) : Ps. Hasilnya dapat dilihat pada tabel2 

Tabel 2 Rencana adukan paving block 20 cm x 10 cm x 6 cm per kelompok 

Keterangan : ASK = Abu serbuk kayu jati    

Dari Tabel 2 diatas dapatdiketahui berapa jumlah penggunaan abu serbuk kayu jati 

sebagai bahan pengganti semen . 

Hasil pengujian kuat tekan 

Pengujian kuat tekan beton dilakuakan setelah perawatan dengan waktu yang telah 

ditentukan, yaitu 28 hari, dimana kuat tekan didapat dari beban maksimal yang diterima 

paving block dibagi dengan luas penampang benda uji persegi panjang. Hasil dari pengujian 

kuat tekan dapat dilihat pada tabel 7 Berdasarkan SNI 03-0691-1989 uji kuat tekan beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan 
Pc+ ASK  : Ps  Subtitusi Kebutuhan 

Semen ( kg) 
Kebutuhan 
Pasir ( kg ) 

Kebutuhan 
ASK ( kg ) 

1 : 6 0 2,7936 16,7616 0 
1 : 6 10 2,5142 16,7616 0,2793 
1 : 6 15 2,3745 16,7616 0,4190 
1 : 6 20 2,2348 16,7616 0,5587 
1 : 6 25 2,0952 16,7616 0,6984 
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Tabel 3 Hasil pengujian kuat tekanpaving block dengan bahan tambah abu serbuk kayu jati. 

Umur 
(hari) Kode B.Kering 

(kg) 
Luas 

(mm2) 
Beban 
(Kn)  

KuatTekan 
(Mpa) 

KuatTekan 
Rata-rata (MPa) 

28 

PN1 2,525 20000 320 16 
15,167 PN2 2,375 20000 290 14,5 

PN3 2,465 20000 300 15 
PAS1.1 2,195 20000 220 11 

11,083 PAS1.2 2,340 20000 230 11,5 
PAS1.3 2,285 20000 215 10,75 
PAS2.1 2,270 20000 190 9,5 

9,917 PAS2.2 2,315 20000 195 9,75 
PAS2.3 2,215 20000 210 10,5 
PAS3.1 2,215 20000 200 10 

10,083 PAS3.2 2,135 20000 210 10,5 
PAS3.3 2,235 20000 195 9,75 
PAS4.1 2,220 20000 170 8,5 

8,250 PAS4.2 2,170 20000 160 8 
PAS4.3 2,175 20000 165 8,25 

 

 

 
Gambar 2 Nilai rata-rata kuat tekan beton 

Dari hasil pengujian kuat tekan paving block diperoleh kuat tekan rata – rata untuk 

paving block campuran 0 % abu serbuk kayu jati sebesar 15,167 Mpa. Pada paving 
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blockcampuran 10 % abu serbuk kayu jati mengalami penurunan menjadi  11,083 Mpa 

penurunan juga terjadi pada pencampuran 15 % yaitu sebesar 9,917 Mpa. Ini terjadi 

dikarenakan pada penambahan abu serbuk kayu jati 10 % dan 15 % belum terjadi pengikatan 

yang sempurna sehingga kuat tekan yang di dapat belum maksimal. Sedangkan pada 

pencampuran 20 % abu serbuk kayu jati mengalami kenaikan dari paving block 10 % abu 

serbuk kayu sebesar 10,083 Mpa. Hal ini dipengaruhi oleh proses pengikatan antara silika 

yang dihasilkan oleh pembakaran abu serbuk kayu jati dengan kalsium hidroksida sudah 

maksimal. Pada pencampuran 25 % abu serbuk kayu jati paving block mengalami penurunan 

kembali yaitu sebesar 8,250 Mpa 

Hasilpengujianserapan air  

Pengujian serapan air beton pada umur 28 hari dengan benda uji berbentuk balok 

berukuran 20 cm x 10 cm x 6 cm dilakukan untuk mengetahui besarnya jumlah air yang 

diserap ketika paving block dalam keadaan kering.Hasil uji serapan air dapat dilihat pada 

tabel 4 

Tabel 4 Hasil uji serapan air 

Umur 
(hari) Kode B.Basah 

(kg) 
B.Kering 

(kg) 
Serapan 
Air (%) 

Rata – rata 
Serapan air 

(%) 

28 

PN1 2,705 2,525 7,12871 
7,12 PN2 2,535 2,375 6,73684 

PN3 2,65 2,465 7,50507 
PAS1.1 2,35 2,195 7,0615 

7,83 PAS1.2 2,535 2,340 8,33333 
PAS1.3 2,47 2,285 8,09628 
PAS2.1 2,48 2,270 9,2511 

7,79 PAS2.2 2,475 2,315 6,91145 
PAS2.3 2,375 2,215 7,22348 
PAS3.1 2,4 2,215 8,35214 

8,59 PAS3.2 2,335 2,135 9,36768 
PAS3.3 2,415 2,235 8,05369 
PAS4.1 2,395 2,220 7,88288 

8,05 PAS4.2 2,345 2,170 8,06452 
PAS4.3 2,175 2,01 8,20896 
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Gambar 3 Hasil penyerapan air 

Dari hasil pengujian daya serap air pada paving block diperoleh penyerapanair rata-

rata untuk paving block campuran 0% abu serbuk kayu sebesar 7,12%.Pada paving block 

campuran 10% abu serbuk kayu mengalami kenaikan sebesarsebesar7,83 % Sedangkan pada 

paving block campuran 15% abuserbuk kayu mengalami penurunan dari paving block 

campuran 10% abu serbukkayu sebesar yaitu 7,80 %. Pada paving block campuran 20% abu 

serbukkayu  mengalami  kenaikan  dari paving  block campuran  15%  abu  serbuk  kayu 

yaitu 8,59%. Dan pada paving block campuran 25% abu serbuk mengalami penurunan 

sebesar 8,05 %. 

Analisis ekonomi 

Analisis ekonomi ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan biaya bahan 

penyusun pembuatan paving block setelah dilakukan penggatian bahan penyusun yaitu semen 

dengan perbandingan abu serbuk kayu jati sebesar 10 %, 15 %, 20 %, 25%. Hasil analisis 

ekonomi dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7, 8, dan 9. 

Tabel 5 kebutuhan bahan penyusun paving block normal per sampel. 

No NamaBahan Berat 
(kg) 

Harga 

1 semen 2,7936  kg Rp. 5500 
3 pasir 16,7616 kg Rp. 2000 
4 Abuserbukkayu 0 kg Rp. 0 

Jumlah Rp. 7500,- 
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Tabel 6 kebutuhan bahan penyusun paving block variasi 10 %. 

No NamaBahan Berat 
(kg) 

Harga 

1 semen 2,5142kg Rp. 5000 
3 pasir 16,7616 kg Rp. 2000 
4 Abuserbukkayu 0,2793 kg Rp. 0 

Jumlah Rp. 7000,- 
 

Tabel 7 kebutuhan bahan penyusun paving block variasi 15 %. 

No NamaBahan Berat 
(kg) 

Harga 

1 semen 2,3745kg Rp. 4500 
3 pasir 16,7616 kg Rp. 2000 
4 Abuserbukkayu 0,419 kg Rp. 0 

Jumlah Rp. 6500,- 

 

Tabel 8 kebutuhan bahan penyusun paving block variasi 20 %. 

No NamaBahan Berat 
(kg) 

Harga 

1 semen 2,2348kg Rp. 4000 
3 pasir 16,7616 kg Rp. 2000 
4 Abuserbukkayu 0,5587 kg Rp. 0 

Jumlah Rp. 6000,- 

 

Tabel 9 kebutuhan bahan penyusun paving block variasi 25 %. 

No NamaBahan Berat 
(kg) 

Harga 

1 semen 2,0952kg Rp. 4000 
3 pasir 16,7616 kg Rp. 2000 
4 Abuserbukkayu 0,6984 kg Rp. 0 

Jumlah Rp. 6000,- 

 

Dari hasil analisis ekonomi dapat diketahui biaya total untuk pembuatan paving block 

normal yaitu sebesar Rp. 7.500,00 untuk setiap sempel yaitu 6 buah paving block dan pada 

variasi 10 % penggatian semen dengan abu serbuk kayu jati biaya yang dibutuhkan menurun 
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sebesar 6,66 % yaitu Rp. 7.000,00 dan mengalami penurunan biaya sebesar 13,3 % untuk 

variasi penggatian abu serbuk kayu jati 15 % menjadi Rp. 6.500,00. Dan untuk variasi 

penggatian semen dengan abu serbuk kayu jati sebesar 20 % dan 25 %  membutuhkan biaya 

sebesar Rp. 6.000,00 mengalami penurunan biaya sebesar 20 % dari biaya bahan untuk 

paving block keadaan normal. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang karakteristik penambahan abu 

pembakaran serbuk kayu jati terhadap kuat tekan dan resapan air dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1). Pengaruh penambahan abu serbuk kayu dalam campuran paving block pada persentase 0 

%, 10 %, 15 %, 20 % dan 25 % abu serbuk kayu memiliki daya serap air sebesar 7,12 %, 

7,83 %, 7,80 %, 8,59 % dan 8,05 %. 

2). Kuat tekan maksimum dalam penelitian ini terdapat pada penambahan10 % abu serbuk 

kayu yaitu 11,083 MPa dengan daya serap air minimum 7,83%. Pada variasi ini 

pengikatan yang terjadi antara silika yang dihasilkan dengan kalsium hidroksida sudah 

mencapai titik optimum. 

3). Kuat tekan paving block rata-rata untuk paving block campuran 0 % abu serbuk kayu 

sebesar 15,167 MPa dimana nilai ini termasuk dalam batasan paving block mutu C yaitu 

digunakan untuk pejalan kaki. 

4). Dari penelitian pengaruh penambahan abu pembakaran serbuk kayu jati terhadap kuat 

tekan dan serapan air pada paving block, diketahui kuat tekan mengalami penurunan 

yang signifikan meskipun begitu abu serbuk kayu jati dapat digunakan sebagai bahan 

tambah pada paving block karena masih tergolong dalam batasan paving block mutu D 

yaitu digunakan untuk taman dan penggunaan lain. 

5). Penggunaan abu serbuk kayu jati dapat menggantikan sebagian penggunaan semen dan 

hal tersebut dapat berpengaruh pada biaya kebutuhan bahan material penyusun paving 

block sehingga biaya yang dikeluarkan untuk bahan penyusun paving block lebih hemat. 

Penggunaan abu serbuk kayu jati menghemat biaya sebesar 6,66 % untuk variasi 10 %, 

13,3 untuk variasi 15 %, dan 20 % untuk variasi 20 % dan 25 % 

Saran  

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap ada penelitian lebih lanjut 

mengenai paving block, adapun saran sebagai berikut : 

1). Perlu adanya pengujian abu serbuk kayu yang lebih akurat untuk mengetahui karateristik 

abu serbuk kayu. 
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2). Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk mencoba memakai kayu jenis lain selain jati 

atau kayu campuran dalam penelitian sejenis. 

3). Perlu adanya pengurangan variasi penambahan abu serbuk untuk mengetahui persentase 

abu serbuk kayu yang mendekati normal. 
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