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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Paving blok merupakan produk bahan bangunan dari semen yang digunakan 

sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah.  Paving 

blok dikenal juga dengan sebutan bata beton (concrete block). 

Berdasarkan SNI 03-0691-1996 paving blok (bata beton) adalah suatu 

komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan 

perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan lainnya yang 

tidak mengurangi mutu bata beton.  

Mutu paving blok menurut SNI 03-0691-1996 dan BS 6717 ditentukan 

berdasarkan kuat tekannya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah 

bahwa pola kehancuran  yang terjadi berbeda dengan pola kehancuran akibat kuat 

tekan paving yang dilakukan di laboratorium. Paving blok yang diuji dengan kuat 

tekan mengalami retak di sekitar sisi paving blok sedangkan pola retak paving 

blok yang ada di lapangan adalah melintang di bagian tengah paving blok. 

Karena itu, BS EN 1338 melakukan pendekatan dengan menggunakan 

pengujian kuat tarik belah (tensile splitting test) pada paving. 

 

1.2. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

a. Penelitian kualitas paving dengan menggunakan uji kuat tekan 

berdasarkan code BS 6717 dan uji kuat tarik belah berdasarkan code 

BS EN 1338 

b. Belum diketahui apakah mutu paving yang akan diuji dapat memenuhi 

batasan yang disyaratkan BS 6717 dan BS EN 1338. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui mutu paving dengan uji kuat tekan berdasarkan 

standar BS 6717 

b. Untuk mengetahui mutu paving dengan uji tarik belah berdasarkan 

standar BS EN 1338 

c. Untuk mengetahui perbedaan terapan antara BS 6717 dengan BS EN 

1338. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi masalah agar penelitian dapat terarah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, maka digunakan anggapan dasar dan batasan masalah 

sebagai berikut: 

a. Analisis material dasar untuk mengetahui kelayakan material sebagai bahan 

campuran dalam pembuatan paving 

b. Menentukan komposisi (mix design) dan jumlah  paving blok yang akan diuji.  

Mutu paving blok yang akan dibuat adalah paving blok dengan mutu rencana 

400 Kg/  dan 500 Kg/  dengan jumlah masing-masing 64 benda uji. 

Mutu ini diambil berdasarkan batasan mutu yang ditetapkan dalam BS 6717 

sedangkan jumlah paving ditentukan untuk menghitung nilai standar deviasi 

dari pengujian tersebut serta mengacu pada jumlah sampel yang yang 

ditetapkan dalam BS 6717 dan BS EN 1338  

c. Pengujian kuat tekan paving berdasarkan code BS 6717 dan pengujian kuat 

tarik belah berdasarkan code BS EN 1338. 

Dari hasil pengujian tersebut akan dianalisis apakah paving dengan mutu yang 

telah direncanakan dapat memenuhi batasan/syarat berdasarkan BS 6717 dan 

BS EN 1338. 

 

 

 

 

 



  
 

3

1.5. Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penyusunan laporan ini penulis membagi materi yang akan 

disampaikan menjadi beberapa bab yaitu : 

 

 Bab.I  Pendahuluan 

  Berisi mengenai latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup dan sistematika laporan. 

 Bab.II Tinjauan Pustaka 

    Berisi teori yang mendasari, ringkasan dan kerangka pikir penulis. 

 Bab.III Metodologi Penelitian 

  Bagian ini menerangkan tentang subyek, obyek, ruang lingkup 

penelitian, desain dan pendekatan penelitian yang diambil, dan teknik 

pengumpulan data. 

 Bab.IV Analisis Data 

     Bagian ini merupakan inti dari laporan berisi teknik analisis data, dan 

hasil analisis data. 

 Bab.V  Kesimpulan 

     Berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang telah diolah. 

 


