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OPTIMASI KUAT TEKAN DAN SERAPAN AIR PAVING BLOCK 

DENGAN PENGGANTIAN FLY ASH 5 % BERDASARKAN  

PERBANDINGAN BERAT SEMEN DAN PASIR 

Abstrak 

Perkembangan dunia kontruksi dengan berbagai inovasi terkini terkait dengan 

pendukung bangunan struktur, paving block menjadi suatu kebutuhan yang 

banyak diminati. Pemasangan paving block yang menyisakan celah, dapat 

meloloskan air sebanyak 30%-50%. Paving block memiliki banyak variasi baik 

dari segi bentuk, ukuran, corak, maupun kekuatan. Kualitas paving block yang 

baik adalah yang mempunyai nilai kuat tekan tinggi dan daya resap air yang 

rendah. Bahan pembuatan paving block terdiri dari semen, pasir dan air, namun 

dalam penelitian ini adanya penambahan fly ash sebagai bahan pengganti semen 

sesuai dengan perhitungan yang direncanakan. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan serapan air dari berbagai macam 

variasi perbandingan campuran paving block. Sehingga akan didapatkan  nilai 

optimal dari paving block tersebut. Hasil dari penelitian kuat tekan optimum 

terdapat pada perbandingan 1:4 dengan penambahan fly ash 5% yaitu sebesar 25 

MPa dengan daya serap air minimum 2,9%. Pengaruh penambahan fly ash pada 

campuran paving block pada perbandingan 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, dan 1:8 dengan 

penambahan fly ash sebesar 5% memiliki daya serap air sebesar 2,9%, 3,35%, 

3,86%, 5,27% dan 5,84%. Pengaruh penambahan fly ash pada campuran paving 

block pada perbandingan 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, dan 1:8 dengan penambahan fly ash 

sebesar 5% memiliki kuat tekan  sebesar 25,5 MPa, 21,5 MPa, 18,33 MPa, 15,17 

MPa, dan 12 MPa.  

Kata Kunci: paving block, fly ash, perbandingan berat. 

Abstract 

The development of the world of construction with the latest innovations 

associated with the support of building structures, paving blocks into a demand 

that much in demand. Installation of paving block that leaves a gap, can pass 

water as much as 30% -50%. Paving blocks have many variations in terms of 

shape, size, style, and strength. Paving block quality is good which has high 

compressive strength value and low water absorption. Paving block materials 

consist of cement, sand and water, but in this research the addition of fly ash as 

cement replacement material in accordance with the planned calculation. This 

research was conducted with the aim to know the value of compressive strength 

and water absorption from various variations of paving block mix ratio. So that 

will get optimal value from paving block. The effect of the addition of fly ash on 

the mixture of paving block in the ratio of 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, and 1:8 with the 

addition of fly ash of 5% has water absorption of 2,9%, 3,35 %, 3,86%, 5,27% and 

5,84%. The effect of the addition of fly ash on the paving block mixture in the 

ratio of 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, and 1:8 with the addition of fly ash of 5% has a 

compressive strength of 25,5 MPa, 21,5 MPa, 18,33 MPa, 15,17 MPa, and 12 
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MPa. The results of the optimum compressive strength study are in the 1:4 ratio 

with the addition of fly ash 5% that is 25 MPa with minimum water absorption of 

2,9%. 

Keywords: fly ash, paving block, weight ratio. 

1. PENDAHULUAN

Dengan alasan estetika pengusaha kontruksi memilih penggunaan paving block 

sebagai alternatif  penutup atau pengeras tanah. Pemasangan yang menyisakan 

celah, paving block dapat meloloskan air sebanyak 30 % - 50 %, sehingga 

ketersediaan air tanah dapat terjaga. Selain itu, paving block memiliki variasi baik 

dari segi bentuk, ukuran, corak, maupun kekuatan. Pemasangan paving block pun 

cukup mudah, cepat dan tidak memerlukan alat khusus baik dalam pemasangan 

maupun dalam pemeliharaannya. Kualitas paving block yang baik adalah yang 

mempunyai nilai kuat tekan tinggi dan daya resap air yang rendah. Paving block 

terbuat dari campuran antara semen portland, air dan agregat dengan atau tanpa 

tambahan bahan lainnya yang tidak akan mengurangi mutu paving block tersebut. 

Salah satu limbah yang ada di kudus adalah limbah padat yang dihasilkan 

dari sisa pembakaran batubara yang disebut abu terbang (fly ash). Pemanfaatan 

limbah ini masih kurang, sehingga limbah abu terbang (fly ash) ini masih sering 

kurang dimanfatkan karena dianggap berbahaya. Sedangkan pembakaran abu 

terbang (fly ash) mengandung unsur silica. Oleh karena itu penelitian ini ingin 

mencoba menambahkan abu terbang (fly ash) pada paving block dengan membuat 

beberapa macam variasi perbandingan berat semen dan agregat halus untuk 

mengetahui kuat tekan dan daya resap air pada paving block tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini untuk Dapat mengetahui nilai kuat tekan dari 

berbagai macam variasi perbandingan campuran paving block, mengetahui 

serapan air dari berbagai macam variasi perbandingan campuran paving block, 

mengetahui nilai kuat tekan dan serapan air secara optimal air pada paving block. 

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian pada aspek teknik, penelitian dilakukan di UD. Restu Aji 

Tasikmadu Karanganyar dan pengujian dilakukan di Laboratorium bahan 
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bangunan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Dengan obyek paving block menggunakan bahan 

tambah abu terbang (fly ash). Dengan pengujian kuat tekan dan serapan air. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kuat tekan paving block 

Pengujian kuat tekan paving block dilakukan setelah paving block berumur 28 hari 

dimana kuat tekan didapat dari beban maksimal yang diterima paving block dibagi 

dengan luas penampang benda uji persegi.  

Tabel 1. Kuat tekan paving block dengan bahan tambah fly ash 0 % 

Umur 

(hari) 

Perbandingan 

Berat Semen 

dan Pasir 

Kuat Tekan 

Rata-rata (MPa) 

28 

1 : 4 25,50 

1 : 5 21,83 

1 : 6 18,33 

1 : 7 15,50 

1 : 8 12,17 

  

Gambar 1. Nilai rata-rata kuat tekan paving block tambahan fly ash 0 % 

 



4 

 

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

rata untuk paving block perbandingan 1 : 4 dengan campuran fly ash 0 % dari 

berat semen sebesar 25,50 MPa. Pada paving block dengan perbandingan 1 : 5 

dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen mengalami penurunan menjadi 

sebesar 21,83 MPa, Dan penurunan juga terjadi pada perbandingan – 

perbandingan  selanjutnya yaitu pada perbandingan 1 : 6 dengan campuran fly ash 

0 % dari berat semen menjadi  hanya sebesar 18,33 MPa, kemudian pada 

perbandingan 1 : 7 dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen menjadi  hanya 

sebesar 15,50 MPa dan pada perbandingan 1 : 8 dengan campuran fly ash 0 % dari 

berat semen menjadi  hanya sebesar 12,17 MPa.  Dari pengujian ini kuat tekan ini 

diperoleh kuat tekan maksimum sebesar 25,50 dimana nilai ini termasuk dalam 

jenis paving block mutu B (digunakan untuk peralatan parkir). Sedangkan nilai 

kuat tekan minimum sebesar 12,17 MPadan dimana nilai ini termasuk dalam jenis 

paving block mutu D (digunakan untuk taman dan pengunaan lain). 

 

Tabel 2. Kuat tekan paving block dengan bahan tambah fly ash 5 % 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Nilai rata-rata kuat tekan paving block tambahan fly ash 5  % 

Umur 

(hari) 

Perbandingan Berat Semen 

dan Pasir 

Kuat Tekan Rata-rata 

(MPa) 

28 

1 : 4 25,00 

1 : 5 21,50 

1 : 6 18,33 

1 : 7 15,17 

1 : 8 12,00 
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Dari hasil pengujian kuat tekan paving block diperoleh kuat tekan rata – 

rata untuk paving block perbandingan 1 : 4 dengan campuran fly ash 5 % dari 

berat semen sebesar 25,00 MPa. Pada paving block dengan perbandingan 1 : 5 

dengan campuran fly ash 5 % dari berat semen mengalami penurunan menjadi 

sebesar 21,50 MPa, Dan penurunan juga terjadi pada perbandingan – 

perbandingan  selanjutnya yaitu pada perbandingan 1 : 6 dengan campuran fly ash 

5 % dari berat semen menjadi  hanya sebesar 18,33 MPa, kemudian pada 

perbandingan 1 : 7 dengan campuran fly ash 5 % dari berat semen menjadi  hanya 

sebesar 15,17 MPa dan pada perbandingan 1 : 8 dengan campuran fly ash 5 % dari 

berat semen menjadi  hanya sebesar 12,00 MPa.  Dari pengujian ini kuat tekan ini 

diperoleh kuat tekan maksimum sebesar 25,00 MPa dimana nilai ini termasuk 

dalam jenis paving block mutu B (digunakan untuk peralatan parkir). Sedangkan 

nilai kuat tekan minimum sebesar 12,00 MPa dan dimana nilai ini termasuk dalam 

jenis paving block mutu D (digunakan untuk taman dan pengunaan lain) 

 Dari pengujian kuat tekan di atas maka dapat di simpulkan bahwa pada 

percobaan sample perbandingan 1 : 4 kuat tekan dengan penambahan fly ash 

sebesar 5 % sebagai penganti semen mengalami penurunan sebesar 0,50 MPa  dari 

25,50 MPa menjadi 25,00 MPa dibandingan dengan yang tanpa mengunakan fly 

ash. Diperbandingan 1 : 5 kuat tekan dengan penambahan fly ash sebesar 5 % 

sebagai penganti semen juga mengalami penurunan sebesar 0,33 MPa dari 21,83 

MPa menjadi 21,50 MPa dibandingan dengan yang tanpa mengunakan fly ash. 

Dan diperbandingan 1 : 6 baik yang mengunakan bahan tambah fly ash maupun 

tidak mengunakan bahan tambah fly ash kuat tekan sama yaitu sebesar 18,33 

MPa. Tapi penurunan terjadi lagi di perbandingan 1 : 7 yaitu sebesar 0,33 MPa 

dari 15,50 MPa (fly ash 0 %) menjadi 15,17 MPa (fly ash 5 %) dan juga terjadi 

penurunan di perbandingan berikutnya yaitu 1 : 8 dari sebesar 12,17 MPa (fly ash 

0 %) menjadi 12,00 MPa (fly ash 5 %) mengalami penurunan 0,17 MPa. 
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Table 3. Pernbandingan kuat tekan paving block tanpa mengunakan fly ash dan 

dengan mengunakan fly ash. 

Perbandingan 

Berat Semen 

dan Pasir 

Kuat Tekan (MPa) 

Mutu Kegunaan Fly ash  

0 % 

Fly ash  

5 % 

1 : 4 25,50 25,00 B Digunakan untuk peralatan parkir 

1 : 5 21,83 21,50 B Digunakan untuk peralatan parkir 

1 : 6 18,33 18,33 B Digunakan untuk peralatan parkir 

1 : 7 15,50 15,17 C Digunakan untuk pejalan kaki 

1 : 8 12,17 12,00 D Digunakan untuk taman & DLL 

 

3.2 Serapan air paving block 

Pengujian serapan air paving block pada umur 7 hari dengan benda uji berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 20 cm x 10 cm x 6 cm dilakukan untuk 

mengetahui besarnya jumlah air yang diserap ketika paving block dalam  keadaan 

kering.  

Tabel 3. Hasil uji serapan air paving block dengan bahan tambah fly ash 0 % 

Umur 

(hari) 

Perbandingan 

Berat Semen 

dan Pasir 

Serapan Air 

Rata-rata (%) 

28 

1 : 4 2,94 

1 : 5 3,71 

1 : 6 4,06 

1 : 7 5,54 

1 : 8 4,71 

 

 

Gambar 3. Hasil serapan air dengan penambahan fly ash 0 % 
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Dari hasil pengujian daya serap air pada paving block diperoleh penyerapan 

air rata-rata untuk paving block dengan perbandingan 1: 4 dengan campuran fly 

ash 0 % dari berat semen sebesar 2,94 %. Pada paving block dengan perbandingan 

1 : 5 dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen mengalami kenaikan sebesar 

0,77 % menjadi 3,71 % dari perbandingan sebelumnya. Pada perbandingan 1 : 6 

dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen juga mengalami kenaikan sebesar 

0,35 % menjadi 4,06 % dari perbandingan 1 : 5. Kemudian pada perbandingan 1 : 

7 dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen juga mengalami kenaikan 

sebesar 1,48 % menjadi 5,54 % dari perbandingan 1 : 6. Sedangkan pada 

perbandingan 1 : 8 dengan campuran fly ash 0 % dari berat semen mengalami 

peurunan sebesar 0,83 % menjadi 4,71 % dari perbandingan 1 : 7. Dari pengujian 

paving block ini di peroleh serapan air terendah di peroleh di perbandingan 1 : 4 

yaitu sebesar 2,94 % dan serapan air tertinggi di peroleh di perbandingan 1 : 7 

yaitu sebesar 5,54 %. 

Tabel 5. Hasil uji serapan air paving block dengan bahan tambah fly ash 5 % 

Umur 

(hari) 

Perbandingan Berat 

Semen dan Pasir 

Serapan Air 

Rata-rata (%) 

28 

1 : 4 2,90 

1 : 5 3,35 

1 : 6 3,86 

1 : 7 5,27 

1 : 8 5,94 

 

 
Gambar 4. Hasil serapan air dengan penambahan fly ash 5 % 
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Dari hasil pengujian serapan air pada paving block diperoleh penyerapan air 

rata-rata untuk paving block dengan perbandingan 1: 4 dengan campuran fly ash 

5% dari berat semen sebesar 2,90 %. Pada paving block dengan perbandingan 1 : 

5 dengan campuran fly ash 5 % dari berat semen mengalami kenaikan sebesar 

0,45 % menjadi 3,35 % dari perbandingan sebelumnya. Pada perbandingan 1 : 6 

dengan campuran fly ash 5 % dari berat semen juga mengalami kenaikan sebesar 

0,49 % menjadi 3,86 % dari perbandingan 1 : 5. Kemudian pada perbandingan 1 : 

7 dengan campuran fly ash 5 % dari berat semen juga mengalami kenaikan 

sebesar 1,41 % menjadi 5,27 % dari perbandingan 1 : 6 dan  pada perbandingan 1 

: 8 dengan campuran fly ash 5% dari berat semen juga mengalami kenaikan 

sebesar 0,67 % menjadi 5,94  % dari perbandingan 1 : 7. Dari pengujian paving 

block ini diperoleh serapan air terendah pada perbandingan 1 : 4 yaitu sebesar 

2,90% dan serapan air tertinggi diperoleh di perbandingan 1 : 8 yaitu sebesar 

5,94%. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1). Kuat tekan optimum yang didapat dari penelitian ini terdapat pada 

perbandingan  1 : 3 dengan penambahan fly ash 5 % yaitu sebesar 25,00 MPa 

dengan serapan air minimum 2,90 %. 

2). Pengaruh penambahan fly ash pada campuran paving block pada 

perbandingan 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, dan 1:8 dengan penambahan fly ash sebesar 5 

% memiliki daya serap air sebesar 2,90%, 3,35%, 3,86%, 5,27% dan 5,84%. 

3). Pengaruh penambahan fly ash pada campuran paving block pada 

perbandingan 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, dan 1:8 dengan penambahan fly ash sebesar 

5% memiliki kuat tekan  sebesar 25,50 MPa, 21,50 MPa, 18,33 MPa, 5,17 

MPa, dan 12,00 MPa. 

4). Kuat tekan pada perbandingan 1:6 pada penelitian ini memiliki kekuatan yang 

sama yaitu 18,33 MPa baik yang mengunakan campuran fly ash maupun yang 
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tidak mengunakan campuran fly ash. Dimana nilai tesebut termasuk dalam 

batasan paving block mutu B yaitu baik digunakan untuk peralatan parkir. 

5). Pengunaan fly ash dapat digunakan untuk pengantian sebagian pengunaan 

semen dan hal ini dapat berpengaruh pada biaya kebutuhan bahan material 

pembuatan paving block. 

 

4.2 Saran 

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

lanjut mengenai paving block, adapun saran saya diharapkan pada penelitian 

selanjutnya untuk mencoba mencari presentase maksimum pengunaan fly ash 

pada paving block. dan Perlu ada pengujian lebih lanjut mengenai karakteristik fly 

ash. 
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