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1 BAB I PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Paving block merupakan salah satu komponen yang sangat sering dijumpai 

oleh masyarakat dalam bidang pembangunan. Bentuk paving block awalnya adalah 

persegi tanpa variasi ukuran yang banyak. Seiring dengan waktu dan pemakaiannya 

yang semakin banyak, bentuknya menjadi semakin bervariasi dimulai dari bentuk 

non-interlocking hingga bentuk interlocking. Paving block banyak digunakan 

sebagai komponen perkerasan jalan alternatif pada daerahdaerah yang kurang 

memadai untuk pembangunan konvensional (Nishikant, 2016). Meskipun kegunaan 

awalnya adalah untuk pejalan kaki dan lahan parkir, komponen konstruksi tersebut 

telah banyak digunakan untuk kegunaan lainnya sebagai pengganti jalan aspal atau 

jalan beton.   

  
Gambar 1.1 Paving Block   

(sumber: https://www.uc.ac.id/olympus-digital-camera-9/)  

Paving block banyak digunakan karena pemasangannya yang cukup mudah, 

kekuatannya yang cukup memadai untuk keperluan umum, dan memberikan nilai 

tambah pada segi estetik. Akan tetapi, paving block sendiri terbuat dari material-

material yang kurang ramah lingkungan dan tidak dapat diperbaharui seperti semen 

dan pasir. Oleh karena itulah, beberapa upaya dalam mengurangi penggunaan 
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material-material tersebut telah dilakukan. Contoh upaya yang telah dilakukan 

adalah pembuatan paving block dengan menggunakan limbah.  

  
Gambar 1.2 Penumpukan Sampah di Sungai   

(sumber: https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43855029  

Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering kurang menyadari akan 

jumlah sampah yang dibuang setiap harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI 

Jakarta Isnawa Adji menyatakan bahwa Jakarta memproduksi sekitar 7.000 ton 

sampah setiap hari (Kompas.com, 2018). Sekitar 20% dari sampah tersebut 

merupakan sampah plastik dan kaca (CNNIndonesia.com).  

Meskipun plastik merupakan material yang cukup berbahaya untuk digunakan, 

tuntutan penggunaannya dari masyarakat sangatlah tinggi. Menurut Gerakan 

Indonesia Diet Kantong Plastik (2016), alasan yang menyebabkan plastik 

berbahaya adalah memicu perubahan iklim, mencemari lingkungan, berbahaya bagi 

manusia, dan butuh waktu lama untuk terurai.  Material ini banyak digunakan untuk 

berbagai macam kegunaan karena proses pembuatannya yang cukup mudah dan 

murah. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia 

setelah Negara Cina (Kompas.com, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dari 
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Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 

sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun.   

Sama seperti plastik, kaca memiliki banyak sekali kegunaan sehingga material 

tersebut banyak digunakan oleh masyarakat. Karena kegunaanya yang cukup 

banyak, limbah kaca banyak menumpuk. Limbah kaca merupakan salah satu jenis 

limbah perumahan dan industri yang paling banyak ditemui. Umumnya, limbah 

kaca tersebut berupa botol, hiasan kaca, lampu bohlam, dan lain-lain.   

Penimbunan sampah yang terus meningkat telah menjadi masalah yang cukup 

besar untuk Negara Indonesia. Meskipun telah banyak usaha dilakukan seperti 

penggunaan limbah, capaian pengurangan sampah nasional hanya sebesar 2,12% 

dari total timbunan sampah (bbc.com, 2018). Angka ini masih jauh dari target tahun 

2025 untuk mengurangi timbulan sampah sebanyak 30% (bbc.com, 2018).   

Dalam menghadapi masalah-masalah yang telah disebutkan, bidang konstruksi 

sendiri telah berinovasi untuk memanfaatkan limbah untuk mengurangi 

penggunaan material yang tidak ramah lingkungan seperti semen. Contoh dari 

kontribusi dari bidang konstruksi adalah paving block yang menggunakan limbah 

sebagai materialnya. Penelitian Sellakutty (2016) sudah mengutilisasikan limbah 

plastik untuk pembuatan paving block. Selain itu, terdapat juga penelitian Nishikant 

(2016) yang menggunakan limbah kaca untuk mengurangi penggunaan agregat 

dalam campuran paving block. Meskipun sudah terdapat penelitian yang dilakukan, 

sering kali limbah pengganti tersebut baru digunakan sebagai bahan tambahan atau 

belum digunakan secara sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan 

limbah plastik dan limbah kaca secara bersamaan dan semaksimal mungkin dalam 



 

4  
  

proses pembuatan paving block. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk 

berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan membantu dalam pengurangan 

limbah.  

  

1.2  Rumusan Masalah  

Perumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Berapa kekuatan paving block yang menggunakan limbah plastik sebagai 

pengganti semen?  

2. Berapa rasio campuran plastik dan pasir dengan kuat tekan yang 

sekurangkurangnya dapat memenuhi syarat SNI paving block mutu C?  

3. Apa pengaruh limbah kaca sebagai pengganti agregat halus dalam campuran 

paving block yang menggunakan plastik?  

4. Berapa rasio campuran material paving block yang memaksimalkan 

penggunaan limbah plastik dan limbah kaca yang sekurang-kurangnya dapat 

memenuhi syarat SNI untuk paving block mutu C?  

  

1.3  Batasan Masalah  

Untuk membantu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, batasan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengujian ketahan aus dan ketahanan terhadap natrium sulfat tidak dilakukan.  

2. Limbah yang digunakan merupakan campuran dari beberapa jenis plastik atau 

kaca. Limbah plastik yang digunakan adalah biji plastik hasil daur ulang, dan 

limbah kaca merupakan botol kaca bekas saus, kecap, dan minuman.  



 

5  
  

3. Proses pembuatan campuran paving block dilaksanakan secara manual, tidak 

menggunakan mesin atau alat khusus.  

  

1.4  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kekuatan paving block yang menggunakan limbah plastik 

sebagai pengganti semen.  

2. Mengetahui rasio berat campuan plastik dan pasir yang dapat memenuhi 

persyaratan SNI paving block.   

3. Mengetahui pengaruh penggunaan limbah kaca dalam campuran paving  

block.  

4. Mengetahui rasio berat campuran plastik dan kaca yang memenuhi 

persyaratan SNI paving block.  

  

1.5  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan penelitian mengenai pemakaian limbah plastik dan kaca 

dalam bidang teknik sipil.  

2. Meningkatkan pemanfaatan limbah plastik dan kaca dan membantu dalam 

mengurangi penumpukan limbah dan pencemaran lingkungan.  

3. Mengurangi pemakaian pasir dan semen dalam pembuatan paving block.  

4. Membantu mengurangi penumpukan limbah plastik dan kaca.  
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5. Membantu meningkatkan nilai sumber pendapatan bagi masyarakat dan 

berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat.  

  

1.6  Sistematika Penulisan  

Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi dari penelitian. Skripsi terdiri 

atas lima bab, yaitu:  

1. BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan skripsi, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang 

diharapkan dari penelitian. Bagian ini juga menguraikan  

sistematikan penulisan skripsi.  

2. BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam topik 

penelitian ini. Landasan teori menjelaskan mengenai prinsip dasar dari 

penelitian dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan serta analisa 

penelitian.  

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan. Metodologi penelitian yang mencakup persiapan bahan, 

pembuatan benda uji, pengujian benda uji, dan analisa hasil yang 

didapatkan akan dijelaskan secara mendetail.  

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
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Bagian ini membahas mengenai hasil yang telah didapatkan melalui 

pengujian berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang ditetapkan. 

Landasan teori pada Bab II juga akan digunakan untuk mendukung hasil 

analisa dan pembahasan.  

5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan melalui proses 

penelitian, pembahasan dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu bab 

ini juga memberikan saran untuk pengembangan penelitian skripsi di 

masa mendatang.   

    
2 BAB II LANDASAN TEORI  

2.1  Paving Block  

Paving block adalah bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen atau 

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

tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu produk tersebut (SNI 03-

06911996). Paving block sering dikenal dengan nama bata beton karena bahan 

campuran utamanya adalah semen dan agregat.  

Pada umumnya, paving block memiliki ketebalan 60 mm hingga 100 mm.  

Terdapat berbagai macam bentuk paving block, contohnya dapat dilihat pada Gambar 

2.1.  




