
BAB III

LANDASAN TEORI

Paving block sebagai salah satu bahan konstruksi perkerasan memiliki bahan-

bahan penyusun yang hampir sama dengan bahan penyusun mortar maupun beton.

Sebagai pembanding perbedaan maupun persamaan antara mortar, beton dan paving

blockdapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1 MORTAR

Penjelasan mengenai mortar akan diuraikan dalam beberapa bagian meliputi

pengetahuan mortar secara umum, jenis-jenis mortar, dan kekuatan mortar.

1. Umum

Mortar adalah sebuah campuran semen, pasir dan air dengan atau tanpa bahan

tambah (Somivaji, 1995). Fungsi utama mortar ialah untuk mengikat dan melekatkan

unit-unit yang bersifat individual (bata/batuan) secara bersama sehingga membentuk

sebuah unit tunggal yang lebih besar dan kompak. Selain itu mortar juga memiliki

fungsi lain yaitu:

a. Bertindak sebagai material dudukan untuk unit-unit (bata/batuan).

b. Memberikan kekuatan. tehadap konstruksi dinding, dan

c. Daoat digunakan untuk memberikan kualita keindahan pada dinding.
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kekuatan mortar terjadi karena rongga-rongga yang terbentuk antara butiran-

butiran pasir diisi oleh butiran yang lebih kecil (yaitu butiran bahan ikat) yang

menyelimuti seluruh permukaan pasir sehingga bahan bentukan tersebut menjadi

lebih mampat. Selain itu sifat hidrolis bahan ikat, adalah jika terkena air akan terjadi

reaksi kimia yang menghasilkan bahan semacam zat perekat, dan memperkuat

mortar. Pasir sebagai bahan pengisi merupakan bahan yang akan diikat oleh pasta

yang terbentuk antara bahan ikat dan air. Namun demikian kekuatan mortar juga lkut

dipengaruhi oleh agregat penyusunnya (pasir). Jika agregat yang digunakan

mempunyai kekuatan yang tinggi maka mortar yang dihasilkan juga akan mempunyai

kekuatan yang tinggi (Somiyaji, 1995).

Di lapangan, mortar semen banyak digunakan terutama untuk komponen-

komponen non-struktural pada bangunan gedung dan rumah. Namun demikian

dengan proporsi tertentu, mortar semen juga dapat digunakan untuk komponen

struktural, misalnya pada pondasi staal yang menggunakan pasangan batu kali

(Somiyaji, 1995).

Mortar yang baik harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: murah, tahan

lama, mudah dikerjakan, melekat baik dengan bata/batu dan sebagamya, cepat

kering/mengeras tahan terhadap rembesan air, tidak timbul retak-retak setelah

pemasangan (Tjokrodimuljo, 1996).

 



2. .lenis-jonis Mortar

Berdasarkan jems bahan ikatnya, mortar dapat dibagi menjadi empat jems

yaitu mortar lumpur/lempung, mortar kapur, mortar semen dan mortar komposit

seperti penjelasan berikut ini (Tjokrodimuljo, 1996).

a. Mortar Lempung/Lumpur (Roud Mortar)

Mortar lumpur diperoleh dari campuran pasir, lumpur/tanah liat dengan air.

Pasir, tanah liat dan air tersebut dicampur sampai rata dan mempunyai kelecakan

yang cukup baik. Jumlah pasir harus diberikan secara tepat untuk memperoleh

adukan yang baik. Terlalu sedikit pasir menghasilkan mortar yang retak-retak setelah

mengeras akibat besarnya susut pengeringan. Terlalu banyak pasir tnenyebabkan

adukan yang kurang mampu melekat dengan baik. Mortar jenis mi digunakan sebagai

bahan tembok atau tungku api di pedesaan.

b. Mortar Kapur

Mortar ]enis mi dibuat dari campuran pasir, kapur dan air. Kapur dan pasir

mula-mula dicampur dalam keadaan kering, kemudian ditambah air. Air mi

diberikan secukupnya untuk memperoleh adukan yang konsisten/kelacakan yang

baik. Selama proses pengerasan kapur mengalami susutan, sehingga jumlah pasir

van» umum digunakan adalah dua atau tiga kali volume kapur. Kapur yang

digunakan b\sa fat lime atau bydrolie lime.

e. Mortar Semen

Mortar semui merupakan campuran semen, pasir dan air pada proporsi yang

sesuai. Perbandingan volume semen dan pasir berkisar antara 1:2 sampai 1:6 atau

 



lebih tergantung penggunaannya. Mortar semen lebih kuat dari jenis mortar lain, oleh

karena itu mortar semen lebih sering digunakan untuk tembok, pilar, kolom atau

bagian-bagian lain yang menahan beban. Karena mortar ini rapat air, maka sering

digunakan untuk bagian luar dan yang berasa di bawah tanah.

d. Mortar Komposit

Mortar komposit adalah mortar kapur dengan penambahan sejumlah semen

sehingga dikenal juga sebagai mortar kapur semen. Mortar im sangat baik untuk batu

bata dan dapat dicetak dua jam setelah penambahan semen.

Di lapangan keempat jenis mortar tersebut selain digunakan sebagai bahan

plesteran, dipakai pula sebagai bahan pada industri bahan bangunan, misalnya untuk

pembuatan butaton, paving block, genteng, dan Iain-lain (Munir, 1996).

Selain dari keempat mortar tersebut di atas, dikenal pula jenis mortar yang

lain yaitu mortar khusus yang digunakan pada kondisi khusus dengan tujuan tertentu.

Ada dua jenis mortar khusus yaitu (Tjokrodimuuo, 1996).

1) Mortar Ringan. Mortar ringan diperoleh dengan menambahkan asbestos

fibres, jute fibres, butir-butir kayu, serbuk gergajian dan sebagainya, dan

2) Mortar Tahan Api. Mortar tahan api diperoleh dengan menambahkan bubu

api dengan aluminous cement.

3. Kekuatan Mortar

Untuk mengetahm mutu mortar umumnya digunakan beberapa sifat mortar,

antara lain kuat tekan, kuat tarik dan kuat lekat sebagai acuannya. Pada beton
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umumnya sifat-sifat beton akan lebih baik jika kuat tekannya linggi (Tjokrodimuljo,

1996). Hal ini ternyata berbeda dengan mortar di mana peningkatan kuat tekan tidak

selalu diikuti oleh peningkatan kuat tank dan kuat lekatnya (Somiyaji, 1995). Kuat

tekan mortar semen antara lain dipengaruhi faktor-faktor seperti fas; jenis, kehalusan

dan jumlah semen; bentuk dan gradasi agregat seperti yang akan diterangkan sebagai

berikut ini.

a. Faktor Air Semen (Fas)

Faktor air semen (fas) adalah perbandingan antara berat air dan berat semen

(Gideon, 1993) secara matematis dapat ditulis sebagai berikut ini:

berat air

fas

berat semen

b. Jenis, Kehalusan dan Jumlah Semen

Jenis semen yang biasa digunakan dalam pembuatan mortar adalah jems Idan

II (Somiyaji, 1995). Menurut SI1. 003-81 semen Portland dibagi menjadi lima jenis,

vaitu jenis 1, II, III, IV dan Vdengan spesifikasi sebagai berikut ini (Tjokrodimuljo,

1996).

Jems I : Semen untuk penggunaan umum, tidak memerlukan persyaratan

khusus.

Jenis II : Semen untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas dihidrasi

sedang.

Jems 111 : Semen untuk beton dengan kekuatan awal tinggi (cepat mengeras).

 



Jems IV : Semen untuk beton yang memerlukan panas dihidrasi rendah.

Jenis V Semen untuk beton yang sangat tanah sulfat.

Pada dasarnya semen mengandung empat unsur yang penting yaitu

(Tjokrodimuljo, 1996):

a. Trikalsium Silikat (C3S) atau CaO Si02.

b. Dikalsium Silikat (C2S) atau 2CaO Si02.

c. Trikalsium Aluminat (C3A) atau 3CaO A1203, dan

d. Tetrakalsium Aluminoferit (C4AF) atau 4CaO A1203 Fe203.

Kehalusan semen juga ternyata membenkan pengaruh pada kekuatan

mortar/beton. Reaksi antar semen dan air dimulai dari permukaan butir-butir semen,

sehingga semakin luas permukaan butir-butir semen (dari berat semen yang sama)

makin cepat proses hidrasinya. Hal ini berarti bahwa butir-butir semen yang halus

akan menjadi kuat dan menghasilkan panas hidrasi yang lebih cepat dari pasta semen

dari butir-butir yang lebih kasar. Secara umum semen berbutir halus meningkatkan

kohesi pada mortar/beton segar dan dapat pula mengurangi bleeding, akan tetapi

menambah kecenderungan susutan yang lebih banyak dan mempemudah terjadinya

retak susut. Menurut SII 0013-81, paling sedikit 90% berat semen harus dapat lewat

avakan lubang 0,09 mm. Namun perlu dicatat, bahwa jika butir-butir semen terlalu

halus, sifat semen akan menjadi kebalikannya karena terjadi hidrasi awal oleh

kelambatan (Tjokrodimuljo. 1996).

Selain dipengaruhi oleh jems dan kehalusan semen, kekuatan mortar juga

dipengaruhi oleh jumlah semen yang digunakan. Yang dimaksud dengan jumlah
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men di sini yaiiu angka perbandingan antara semen dengan pasir pada moria;

semen.

c. Bentuk dan Gradasi Agregat

Bentuk agregat dapat bulat, bulat sebagian, besudut tajam, panjang dan pipih.

Rongga udara yang terdapat dalam agregat normal berkisar antara 33% sampai 40%.

Besarnya rongga udara dalam adukan mortar akan menentukan kekuatan mortar. Oleh

karena itu dalam campuran mortar rongga udara seharusnya dibuat serendah

mungkin. Pada umumnya pasir dengan rongga udara yang kecil lebih disukai karena

hanya memerlukan pasta semen yang sedikit untuk mendapatkan mortar dengan

kekuatan tinggi. Pasir yang memiliki bentuk bulat ikatan antar butir-butirnya relatif

lebih kecil dibandingkan dengan pasir yang bebentuk tajam dan bersudut

(Tjokrodimuljo, 1996).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kekuatan mortar adalah distribusi

ukuran butiran agregat atau biasa disebut gradasi agregat. Gradasi yang baik adalah

gradasi yang memiliki ukuran butiran yang beragam. Hal ini disebabkan butiran yang

kecil mampu mengisi pori-pori di antara butiran yang lebih. besar sehingga

kemampatannya tmggi. Gradasi pasir yang dipakai di Indonesia menurut British

Standard terbagi menjadi empat kelompok meliputi (1) pasir kasar. (2) pasir agak

kasar, (3) pasir agak halus, dan (4) pasir halus.

 



Tabel 3.1 Gradasi Pasir Menurut British Standard

Lubang
Ayakan

Persen Berat Butir Yang Lewat Ayakan (
Daerah I Daerah II Daerah III Daerah IV

(mm)
10 100 100 100 100

4,8 90 - 100 90-100 90- 100 95-100

2,4 60- 95 75-100 85 - 100 95-100

1,2 30- 70 55- 90 75- 90 90 100

0,6 15- 34 35- 59 60- 79 80-100

0,3 5-20 8-30 12- 40 15- 50

0,15 0- 10 0- 10 0- 10 0- 15

i j Pasir Kasar Agak Kasar ! Agak Halus Pasir Halus

Tabel 3.2 Gradasi Kerikil Menurut British Standard (Tjokrodimuljo, 1996):

Lubang
Ayakan
(mm)

40

20

12,5
10

4.8

Persen Berat Butir yang Lewat Ayakan
Besar Butir Maksimum

40 mm

95-100

30-70

10-35

0-5

20 mm

100

95-100

25-55

0- 10

12,5mm

100

100

90 - 100

40-85

0-10

Pasir sebagai bahan beton menurut PUBI-82 harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut ini:

(1) Pasir beton harus bersih. Bila diuji meinakai larutan pencuci khusus, tinggi

er.dapan pasir yang kelihatan dibandingkan dengan tinggi seluruh endapan

tidak kurang dari 70%.

(2) Kadar lumpur tidak lebih dari 5%.

(3) Modulus halus butir berkisar antara 2,2 - 3,2.

 



(4) Pasir tidak boleh mengandung zat organik yang dapat mengurangi mutu

beton. Untuk itu bila direndam dalam larutan NaOH, cairan endapan di atas

tidak boleh lebih gelap dan warna larutan pembanding.

(5) Kekekalan terhadap larutan Na2S04, fraksi yang hancur tidak lebih dan 12%
berat dan kekekalan terhadap larutan MgS04, fraksi yang hancur tidak lebih

dari 10% berat.

(6) Untuk beton dengan tingkat keawetan tmggi, reaksi pasir terhadap alkali

harus negatif.

d. Cara Pemasangan

Hal-hal yang pelu diperhatikan pada waktu proses pemasangan mortar adalah

sebagai berikut ini:

1) Bata atau batu yang diletakkan dengan mortar harus direndam dalam air
sampai jenuh sebelum dikerjakan. Hal ini untuk menghmdan penghisapan air
oleh bata atau batu dan mortar, yang mengakibatkan jumlah air dalam mortar

berkurang.

2) Mortar harus segera dipasang di tempat yang diinginkan setelah diaduk.
Mortar semen harus dipasang dalam waktu kurang dan 30 menit setelah

semen dan air tercampur, adapun mortar kapur dalam waktu 36 jam. Setelah

terpasang mortar harus selalu keadaan lembab.

3) Adukan mortar harus diusahakan yang sekeras-kerasnya (lawan dan encer,

atau lunak) tetapi yang masih dapat dikerjakan.

 



4) Bangunan yang dibuat dengan mortar harus selalu dibasahi atau dilembabkan

selama kurang lebih satu minggu. Untuk bagian yang terkena air atau sinar

matahari harus ditutup.

5) Bangunan yang dibuat dan mortar tidak boleh dibebani sebelum mortarnya

keras.

e. Umur Mortar

Peningkatan kekuatan mortar sangat dipengaruhi oleh peningkatan ikatan

akibat gel yyangterbentuk dair proses hidrasi semen. Sementara itu proses hidrasi

semen sangat lambat, bahkan untuk penyempurnaan ikatan, proses hidrasi semen

dapat berlangsung sampai 50 tahun (Tjokrodimuljo, 1996). Dengan demikian umur

mortar memberikan pengaruh terhadap kekuatan mortar.

3.2 BETON

Penjelasan mengenai beton akan diuraikan dalam beberapa bagian meliputi

pengetahuan beton secara umum, faktor air semen (fas), umur beton, jenis semen,

jumlah semen, sifat agregat, serta keuntungan dan kerugian menggunakan beton

seperti di bawah ini.

1. Umum

Beton sangat banyak dipakai secara luas sebagai bahan bangunan. Bahan

tersebut diperoleh dengan cara mencampurkan semen Portland, air dan agregat (dan

kadang-kadang bahan tambah, yang sangat bervanasi mulai dan bahan kimia

tambahan, scrat, sampai bahan buangan non-kimia) para perbandingan tertentu.
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2. Faktor Air Semen (fas)

Faktor air semen (fas) adalah perbandingan antara berat air dan berat semen

(Gideon, 1993):

berat air

fas

berat semen

Hubungan antara faktor air semen (fas) dan kuat tekan beton secara umum

dapat ditulis dengan rumus yang diusulkan Duff Abrams (1919) dalam

Tjokrodimuljo, 1996; sebagai berikut:

A
/' =J c ol,5A

dengan :

fc =kuat tekan beton

X = fas (yang semula dalam proporsi volume)

A.B = konstanta

Dengan demikian semakin besar faktor air semen (fas) semakin rendah tekan

betonnya. Walaupun menurut rumus tersebut tampak semakin rendah fas kekuatan

beton semakin tinggi, akan tetapi karena kesulitan pemadatan maka di bawah fas

tertentu (yaitu sekitar 0,40) kekuatan beton itu malahan lebih rendah, karena betonnya

kurang padat akibat pemadatannya sulit. Dengan demikian ada satu nilai dfaktor an

semen optimum yang menghailkan kuat tekan beton maksimum.

 



Untuk mengatas! kesulitan pemadatan dapat diiakukan dengan cara

pemadatan memakai alat getar (vibrator) atau dengan menggunakan bahan kimia

tembahan (chemical admixture) yang bersifat menambah kemudahan pengerjaan

(keenceran) adukan beton.

3. Umur Bteon

Kuat tekan beton bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton itu.

Kecepatan bertambahnya kekuatan beton tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, antara lain: faktor air semen dan suhu perawatan. Semakin tinggi fas semakin

lambat kenaikan kekuatan betonnya, dan semakin tinggi suhu perawatan semakm

cepat kenaikan kekuatan betonnya.

4. Jenis Semen

Menurut SI1 0031-81 semen portland dibagi menjadi lima jenis sebagai

berikut:

Jenis 1 : Semen untuk penggunaan umum, tidak memerlukan persyaratan

khusus.

jenis II : Semen untuk beton tahan sulfat dan mempunyai panas dihidrasi

sedang.

Jems III : Semen untuk beton dengan kekuatan awal tinggi (cepat mengeras).

Jenis IV : Semen untuk beton yang memerlukan panas dihidrasi rendah.

Jenis V : Semen untuk beton yang sangat tanah sulfat.

Jenis-jenis semen tersebut mempunyai kecepatan kenaikan kekuatan yang

berbeda.
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5. Jumlah Semen

Pada jumlah kandungan agregat yang normal, pengaruh jumlah volume

agregat per kubik beton sebenamya hanya kecil saja. Jika faktor air semen sama,

beton dengan kandungan semen lebih sedikit mempunyai kekuatan lebih tmggi. Hal

mi karena jumlah semen sedikit berarti jumlah air juga sedikit, pastanya juga sedikit,

yang berarti kandungan pori lebih sedikit danpada beton dengan kandungan semen

banyak. Perlu dicatat bahwa jika faktor air semen sama dan kandungan semen lebih

sedikit akan terjadi adukan yang lebih kental (nilai slam lebih rendah) sehingga

pemadatannya lebih sulit.

Jika nilai slam sama, (nilai faktor air semen berubah) beton akan mempunyai

kekuatan lebih tinggi jika kandungan semen lebih banyak. Hal ini karena nilai slam

banyak ditentukan oleh jumlah air dalam adukan, sehingga variasi hanya terjadi pada

jumlah semen dan agregat saja. Jika jumlah semen banyak berarti pengurangan nilai

faktor air semen yang berarti penambahan kekuatan beton. Untuk kondisi seperti im

jumlah semen pe meter kubik beton mempengaruhi kekuatan beton.

6. Sifat Agregat

Pengaruh kekuatan agregat terhadap kekuatan beton sebenamya tidak begitu

besar karena umumnya kekuatan agregat lebih tinggi danpada pastanya. Meskipun

demikian bila dikehendaki kekuatan beton yang tmggi, diperlukan juga agregat yang

kuat agar kekuatannya tidak lebih rendah danpada pastanya.

Sifat agregat yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton ialah

kekasaran permukaan dan ukuran maksimumnya.
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Semakin ebsar ukuran maksimum agregat yang dipakai akan berakibat

semakin tinggi kekuatan betonnya. Hal ini karena pada pemakaian butir agregat besar

menyebabkan pemakaian pasta yang lebih sedikit berarti porinya sedikit pula. Namun

karena butir-butirnya besar mengakibatkan luas pennukaannya lebih sempit, dan ini

berakibat lekatan antara pasta semen dan agregatnya kurang tepat. Lagipula karena

butirannya yang besar menghalangi susutan pasta, dan ini berakibat retakan-retakan

kecil pada pasta di sekitar butirannya. Kedua hal ini memperlemah kekuatan beton.

7. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Beton (Tjokrodimuljo, 1996).

Dibandingkan bahan bangunan lain keuntungan dan kerugian menggunakan

beton adalah sebagai berikut ini:

a. Keuntungannya adalah :

1) Harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar dan bahan

lokal, kecuali semen portland.

2) Beton termasuk bahan yang berkekuatan tekan tinggi, serta mempunyai S1fat

tahan terhadap pengkaratan/pembusukan oleh kondisi lingkungan.

3) Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak dalam bentuk

apapun dan ukuran seberapapun sesuai dengan kinginan.

4) Cetakan dapat dipakai ulang beberapa kali sehingga secara ekonomi menjadi

murah.

5) Beton segar dapat disemprotkan di pennukaan beton lama yang retak maupun

diisikan ke dalam retakan beton dalam proses perbaikan.

 



6) Beton segai dapat dipompakan >ehingga memungkmkan diluang pada iempat-

tempat yang posisinya sulit.

7) Beton termasuk tahan aus dan kebakaran, sehmgga biaya perawatannya

temiasuk rendah.

b. Kerugiannya adalah

1) Beton mempunyai kuat tank yang rendah, sehingga mudah retak.

2) Beton segar mengerut saat pengeringan dan beton keras mengembang jika

basah.

3) Beton keras mengembang dan menyusut bila terjadi perubahan suhu.

4) Beton sulit untuk kedap air secara smepurna dan bersifat daktail (getas).

3.3 PAVING BLOCK

Penjelasan paving block akan diuraikan dalam beberapa bagian meliputi

pengetahuan pavmg block secara umum, definisi, svarat mutu. dan perkerasan paving

block seperti berikut ini.

1. Umum

Berhubungan dengan masalah beton. beton paving tidak jauh bebeda jika

dilihat dari segi tyeknologinya, susunan komponen pembuatnya yaitu semen, pasir,

keikil dan air, selain itu cara pengujian kuat desak dan daya serap air maupun

pemehharaannya juga sama. Namun jika dilihat dan cara pembuatan, diametei
agregat yang dipakai, faktor air semen yang bepengaruhi pada nilai slump paving

block mendekati no!, koefisien pengali kuat desak beton dihubungkan dengan umur
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beton (sebagai contoh pada umur 7 hari, koefisicn pengali beton setelah didesak

adalah 64% sedangkan untuk pavmg block adalah 95%) adalah berbeda. dan

berbagai perbedaan dan persamaan antara beton dan paving block tersebut, maka

pada pavmg block diperlukan penlaku khusus yaitu dalam pembuatan, perawatan,

umur pemakaian yang berbeda dan beton pada umumnya.

Dan pemanfaatan teknologi beton dihubungkan dengan pemanfaatan sarana

transportasi, yang dilihat dan keuntungan beton yaitu dan segi kemudahan

mendapatkan bahan penyusun, kemudahan cara pembuatan, kemudahan biaya

perawatan, biaya yang relatif lebih murah dibandmgkan aspal, dan dari segi kekuatan

yang dicapai relatif tinggi, maka teknologi beton tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
perkerasan jalan, yaitu sebagai rigid pavement (perkerasan jalan menggunakan

beton).

Pada perkerasan jalan menggunakan paving block ini, diusahakan dalam hal

pemasangan, jangan sampai tejad, celah yang berakibat rusaknya struktur jalan

tersebut. Kerusakan timbul dan celah antar paving block yang dapat meresapkan air,

sehingga bila terjadi beban dinamis yang melewat. struktur jalan, pavmg block dan

struktur di bawahnya menjadi rusak.

Penggunaan paving block yang berwawasan lingkungan ini dapat

dimanfaatkan sebagai media peresapan air di saat tejadmya genangan. Media

peresapan mi sebaiknya pada daerah taman, atau trotoar karena pada daerah tersebut

tidak terjadi beban dinamis yang besar sehmgga tidak akan bepengaruh jika
hi,** ini menggunakan nasir nengisi sebagai celah (media)
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i < i v-.no ..nempunvai kekasaran
o !.,„-,„ ,Wviii(> hioch. \ang :..<~-->'t" j, , -,;r ke d«l«m tanah. Pemukaan pa\ i..^ -masuknva air kl uai~i-iebih tmgg_ diband)ng aspa, dapat —ruh, ,,d ,,« « —

me„>gakes1agaandar,penge„darad1saatmen)alanka„,e„aaraamya.

2 Defmisi
„,Mr** sebagai suatu komposisi bahan yangSI1 0819-88 mendefimsikan/KWHg block seDaga

paving block tersebut.

3 Syarat Mutu

sebagai berikut:

a Sitat Tampak
„i bentuk vane sempurna, tidak tcraapat reta,-Bata beton untuk lanta. mempunyai bentuk ,anfc

. , - (w r-iknva tidak mudah dirapihkan dengan
dan cacat, bagian sudui dan rus^n..

retak

kekuatan jari tangan.

b Bentuk dan Ukuran

u i vw, u^un untuk lantailtuk lantai. Penyimpampangan tebal ^ ^»
beton unti

dioerkenankan 0.3mm.
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c. Sifat Fisik

Bata beton untuk lanta, harus mempunyai kekuatan fisik sebaga.mana yang

terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 KekuatanlisikJ5ata_B^

Mutu

I

II

III

Kuat Tekan

_iKg/Cm_L
Rata-rata

400

300

200

Terendah

340

255

170

Ketahanan Aus

fmm/menit)

Rata-rata

0,090
0,130
0,160

Terendah

0,103
0,149
0,184

Penyerapan

Air rata-rata

_J%1__
•->

5

7

4. Perkerasan Paving Block

Pada saat ini paving block merupakan altematif baru sebagai perkerasan

disamping perkerasan yang telah ada. Perkerasan yang ada dibag, menjadi dua yaitu
perkerasan kaku {rigid pavement) dan perkerasan lentur (flextural pavement).
Perkerasan lentur tebuat dan agregat dengan bahan ikat berupa aspal, sedangkan

perkerasan kaku terbuat dan agregat dengan bahan ikat semen. Perbedaan utama dan
kedua lapis perkerasan mi pada cara lapis perkerasan tersebut meneruskan beban lalu
lintas ke tanah dasar. Pada perkerasan kaku beban lalu lintas disebarkan ke tanah
dasar dengan daerah penyebaran yang sangat luas, sehingga tekanan yang diteima
tanah dasar menjadi lebih kecil dan deformas, akibat beban lalu lintas dapat

dihi9ndarkan karena sifat kaku dan jems perkerasan ini. Sedangkan pada perkerasan

lentur yang tedm dan beberapa jems maka kemampuan meneruskan beban lalu lintas
ke tanah dasar tergantung pada sifat penyebaran beban masmg-masmg lapisan,

sehmgga kekuatan perkerasan lentur tergantung kepada kekuatan relatif dan tebal
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maing-masing lapisan serta kekuatan tanah dasarnya. Struktur kedua perkerasan mi

dapat dilihat pada Gambar 3.1. (Hamng, 1993).

Lapisan kedap air
Lapisan permukaan

Lapisan pengikat

Lapisan perekat

Lapisan Utama

Tanah Dasar

(a)

Beton semen Portland

Dengan lapispondasi/tanpa lapis pondasi

(b)

Gambar 3.1: Susunan Struktur Perkerasan
(a). Perkerasan lentur , (b). Perkerasan kaku

Paving block muncul dengan sifat yang unik, di mana jika paving block hanya

berjumlah satu buah maka dia akan besifat seperti perkerasan kaku. Tetapi jika

paving block dipasang bersama-sama akan mempunyai sifat seperti perkerasan lentur.

Kekuatan perkerasan paving block ini ditentukan oleh hal seperti benkut im

(Hanning, 1993).

a. kuat tekan masing-masing elemen paving block yang terbuat dari beton

dengan mutu yang telah tetentu, dan
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i • <• ,i„mnn ;irl',mv-) nasi!" pengisi dielemen-elemen pavmg biocn uutgan au-n\- p~ t ~

antara sela-sela paving block.
Perkerasan,™,,* ««* d.pergnnakan d, Hropa sekitar tahun 1,50, sedang d,

lndones,a baru dtkena, ,ahu„ ,977 yattu pada pembuatan trotoar d, ja.an Thamnn
dan Terminal Pulo Gadung Jakarta (Sunardjo dalam Wmar,,, 1993).
Pamv „„* mempunyai keleb,han-ke,eb,ha„ sebagai benkut in, (Hann.ng, ,993).
,) B,aya pemeliharaan yang rmgan dan mudah un.uk perba.kannya sehmgga

gangguan operasiona, dapat ditekan serendah mungkm Ha, ,n, sangat pent.ng
bag, ja,an yang meiayani ja,ur perekcnonr.an, d, mana gangguan terhadap
kelancaran lalu lintas dapat ditolerir.

2) rmmg ««* dengan mudab d.bongkar kembal, tanpa me„gh„a„gkan
kemampuan^ W«* da.am mem.ku, beban, maka perba.kan dan perkerasan
yang mengalami penurunan cukup besar menjad, mudah

3, Perkerasan Pa,.nS Hoc, sangat tahan terhadap beban vertika, „-*« W
dan gava hor,son«a, yang drsebabkan o,eh pengereman, per,amba,a„ atau
„ercepa«an dar, kendaraan, serla pada tempa, pcmumpukan pet, tanas.

• i. ,>w,n van" tin««i terhadap bahan bakar minyak atau oh yang4) Mempunyai ketahanan yang ru,_„i ,

tumpah
hlnck daoat se«era dibuka untuk lalu lintas setelah5) Perkerasan paving block dapat se^eia

pemasangannya selesai.
6) ,,,,,„« Hhxk ,uga dapat d.angka, b„amana d.adakan penggahan pada badan ja,an

(..pert, Sa„an p,pa-p,pa dan kabe, hstnk) untuk kemud.an d.pasanga kembah
den™ b,ava murah. Ha, ini sangat berguna untuk daerah-daerah perkotaan.

 


