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ABSTRAK 

Ponco Kerto Hadi Puro. 2019. Pemanfaatan Limbah Plastik Jenis PET 

(Polyethylene Terepthalate) Dan LDPE (Low Density Polyethylane) Sebagai 

Bahan Tambahan Pembuatan Paving Block. Dosen Pembimbing: Drs. Hery 

Suroso, S.T., M.T. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 

 

Sampah Plastik menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai 

negara. Plastik memiliki sifat yang sulit diurai, ringan, tahan lama, kuat, fleksibel, 

dan biaya produksinya yang rendah sehingga banyak orang  yang memakai plastik. 

Hal tersebut  mengakibatkan meningkatnya krisis pencemaran lingkungan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), sampah plastik di Indonesia  mencapai 64 

juta ton/tahun. Sebanyak 3.2 juta ton yang di buang ke laut, Kantong plastik yang 

terbuang ke daratan sekitar 85 ribu ton kantong plastik. Sehingga hal ini 

menyebabkan semakin banyaknya timbunan sampah plastik terutama jenis kantong 

plastik. 

Salah satu aplikasi yang memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan 

campuran adalah paving block. Saat ini paving block digunakan untuk 

menggantikan batu bata sebagai perkerasan jalan. Maka dari itu peneliti akan 

melakukan penelitian pembuatan paving block dengan bahan tambahan plastik 

LDPE dan PET sebagai agregat halus. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

eksperimen untuk mencari persentase penambahan agregat yang paling optimal.  

Berdasarkan pengujian kuat tekan dan serapan air paving block dengan bahan 

tambahan plastik LDPE dan PET nilai kuat tekan rata-rata tertinggi pada 

penambahan konsentrasi 0,5% sebesar 8,86 Mpa dengan serapan air sebesar 6,88% 

mengalami kenaikan nilai kuat tekan sebesar 33,03% dari paving block tanpa 

penambahan agregat plastic. Paving block dengan penambahan agregat plastik ini 

masuk dalam kelas mutu D yang digunakan untuk taman. 

 

Kata Kunci: Paving block, Agregat plastik, Kuat tekan, Serapan Air. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai 

negara. Plastik memiliki sifat yang sulit diurai, ringan, tahan lama, kuat, fleksibel, 

dan biaya produksinya yang rendah sehingga banyak orang  yang memakai plastik. 

Hal tersebut  mengakibatkan meningkatnya krisis pencemaran lingkungan.  

Keberadaan sampah plastik setiap tahunnya meningkat cukup tajam. Menurut 

Badan Pusat Statistik (2018), sampah plastik di Indonesia  mencapai 64 juta 

ton/tahun. Sebanyak 3.2 juta ton yang terbuang ke laut. Kantong plastik yang 

terbuang ke daratan sekitar 85 ribu ton kantong plastik. 

Sampah memberi dampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif tersebut 

terjadi karena plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan dapat menurunkan 

kesuburan tanah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat 

menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga dapat menyebabkan 

banjir. Apabila dibakar sampah plastik akan menimbulkan polusi udara yaitu CO2 

(karbon dioksida), CO (carbon oksida), NOx (nitrogen oksida) dan SOx (Sulfur 

oksida) yang berbahaya bagi kesehatan manusia (Iswandi dkk., 2017). 

Dari berbagai macam jenis plastik , plastik yang paling banyak di buang ke 

lingkungan adalah jenis LDPE (low density polyethylene) dan PET (Polyethylene 

Terephthalate). Plastik jenis LDPE biasanya digunakan pada plastik pembungkus 

plastik, produk tas, minuman gelas, dan pembungkus obat, untuk plastik jenis PET 
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biasanya  digunakan pada botol kecap, saus sambal, botol air mineral dan botol 

minyak goreng. 

Sampah plastik yang tadinya hanya sebagai barang mencemari lingkungan, 

sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam bahan konstruksi ringan 

yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain dapat dimanfaatkan dari 

segi teknis, bahan olahan dari sampah memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Amran, 

2015) 

Salah satu aplikasi yang memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan 

campuran adalah paving block. Saat ini paving block digunakan untuk 

menggantikan batu bata sebagai perkerasan jalan. Kelebihan paving block sendiri  

memiliki daya serap air yang baik, pemasangan yang mudah, dan biaya perawatan 

yang murah. 

Menurut Amran (2015) paving block  adalah suatu elemen bahan bangunan 

yang dibuat dari campuran semen hidroulis, agregat halus dan air dengan atau tanpa 

bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton (paving block).  

Untuk mengurangi jumlah sampah plastik dan Agar biaya produksi paving 

block jadi lebih ekonomis, dapat menambahkan campuran agregat halus dari daur 

ulang sampah plastik. Sampah plastik yang dapat digunakan untuk campuran 

paving block adalah plastik jenis LDPE (Low density Polyethylene)  dan PET 

(Polyethylene Terephthalate). Plastik LDPE memiliki sifat fleksibel, agak keruh, 

dan lentur. Sedangkan plastik PET memiliki sifat kaku, tebal, bening, sehingga baik 

untuk pengujian kuat tekan. 
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Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dengan penambahan limbah 

plastik gelas PET sebesar 0,4% dari volume dengan vaktor air semen 0,50 dapat 

meningkatkan kuat tekan paving block sebesar 41,83% dari paving block biasa 

(Amran, 2015). Dan pada penelitian Ramadhan (2017) penambahan plastik jenis 

LDPE sebagai agregat halus sebesar 20% dari berat pasir dan pada batako beton 

ringan menghasilkan kuat tekan sebesar 52,68 kg/cm². 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Limbah Plastik Jenis PET dan LDPE 

Sebagai Bahan Tambahan Pembuatan Paving block” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini: 

a. Bagaimana solusi penanganan sampah plastik. 

b. Bagaimana membuat paving block yang ramah lingkungan. 

c. Besarnya persentase rumah tangga yang tidak membawa tas belanja sendiri 

ketika berbelanja sehingga memicu banyaknya timbunan sampah plastik. 

d. Masih sedikitnya penelitian mengenai pemanfaatan limbah plastik jenis LDPE 

dan PET sebagai campuran bahan bangunan. 

 

1.3. Batasan masalah 

Batasan Masalah dibuat  untuk menghindari perkembangan permasalahan 

yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini: 
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a. Perencanaan campuran paving block menggunakan berat satuan dengan 

perbandingan agregat antara semen dan agregat halus yaitu 1 : 10,59 

perbandingan volume bahan atau 1 : 7,25 perbandingan berat bahan. 

b. Semen yang digunakan adalah produk Semen Bima jenis PPC ( portland 

pozzolan cement) 

c. Faktor air semen yang digunakan yaitu 0.5 dari berat semen. 

d. Agregat halus yang digunakan ukuran lolos ayakan 5 mm. Yaitu agregat pasir 

mutilan yang telah disediakan Lab Bahan Jurusan Teknik Sipil UNNES. 

e. Ukuran benda uji untuk pengujian kuat tekan besarnya adalah 6 cm x 6 cm x 6 

cm dan untuk pengujian daya serap air besarnya adalah 20 cm x 10 cm x 6 cm 

f. Pembuatan benda uji dilakukan dengan menggunakan metode mekanik 

hidrolik dengan kekuatan tekanan sebesar 5 ton. 

g. Pengujian kekuatan paving block dilakukan setelah berumur 28 hari. 

h. Pengujian paving block yang dilakukan yaitu pengujian kuat tekan dan 

pengujian penyerapan air. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdaasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini: 

a. Bagaimana uji tekan pada paving block dengan penambahan campuran 

limbah plastik jenis PET dan LDPE? 

b. Bagaimana uji serap air pada paving block dengan penambahan  campuran 

limbah plastik jenis PET dan LDPE? 
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1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini: 

a. Mengetahui hasil uji kuat tekan pada paving block dengan pemanfaatan 

campuran limbah plastik jenis PET dan LDPE. 

b. Mengetahui hasil uji serap air pada paving block dengan pemanfaatan 

campuran limbah plastik jenis PET dan LDPE. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, diantaranya yaitu: 

a. Sebagai sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

pemanfaatain limbah plastik sebagai bahan tambah pembuatan paving block. 

b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah 

plastik. 

c. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan informasi dalam 

pembuatan paving block 

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu: 

a. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi meliputi: sampul berjudul, judul dalam, persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 
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b. Bagian Pokok 

Bagian ini terdiri dari bab-bab dan sub bab beserta anak sub bab, bagian ini 

disajikan dalam lima bab. 

BAB I :   Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian skripsi. 

BAB II :  Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang telaah teori yang mendukung penelitian dan 

menjadi acuan peneliti untuk mengadakan penelitian  

 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan langkah langkah penelitian, sampel 

penelitian yang digunakan, lokasi penelitian,  metode penelitian, dan 

teknik pengumpulan data,  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini berisi temuan temuan penelitian, penjelasan analisis data 

penelitian beserta penjelasannya. 

BAB V :  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang di berikan 

berdasarkan hasil penelitian. 
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c. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri atas: daftar pustaka dan lampiran lampiran yang 

mendukung gasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Bata Beton (paving block) 

Bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang 

dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan 

agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu 

bata beton itu (SNI 03-0691-1996). Paving block biasanya diaplikasikan untuk 

perkerasan jalan seperti peralatan parkir, pejalan kaki, trotoar, taman, area 

perumahan dan lain lain. Penggunaan paving block memiliki banyak kelebihan 

diantaranya yaitu: 

a. Paving block memiliki daya serap air yang baik sehingga dapat mengurangi 

genangan air di jalan dan mengurangi banjir. 

b. Dengan daya serap yang tingngi akan meminimalisasi aliran permukaan dan 

memperbanyak infiltrasi dalam tanah. 

c. Dapat diproduksi secara masal. 

d. Paving block tidak menimbulkan kebisingan dan pencemaran udara berupa 

debu pada saat pengerjaaannya. 

e. Pengaplikasiannya pada pembangunan jalan tanpa memerlukan keahlian 

khusus. 

f. Paving block dapat lebuh mudah dihamaparkan daripada aspal, dan langsung 

bisa digunakan tanpa menunggu pengerasan. 
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g. Bentuk atau desain paving block bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan 

memiliki nilai estetika yang unik sesuai keinginan. 

h. Tekstur permukaan yang kasar, sehingga bisa digunakan untuk perkeranan 

jalan. 

i. Pemasangan yang mudah, tidak memerlukan semen atau bahan pengikat 

lainnya, cukup menggunakan pasir sebagai bahan pengisidan biaya 

perawatannya murah. 

j. Paving block menghasilkan sampah konstruksi lebih sedikit dibandingkan 

dengan perkerasan jalan plat beton. 

k. Harga paving block lebih murah dibandingkan dengan jenis perkerasan 

konvensional yang lainnya. 

l. Apabila terjadi kerusakan pada paving block dapat diganti dengan mudah. 

Selain memiliki kelebihan, paving block juga memiliki kekurangan 

diantaranya yaitu: 

a. Pemasangan paving block mudah bergelombang jika daya dukung tanah dan 

pondasinya kurang kuat 

b. Paving block kurang cocok dipasang di lahan yang dilalui kendaraan 

berkecepatan tinggi, biasanya paving block di pasang di lahan pemukiman 

dan perkotaan yang padat. 
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2.1.1. Syarat Mutu  Paving block 

Menurut SNI 03-0691-1996 syarat mutu paving block sebagai berikut: 

a. Sifat tampak 

Bata beton harus mempunyai permukaan yang rata, tidak terdapat 

retak retak dan cacat, bagian sudut rusuknya tidak mudah hancur 

dengan kekuatan jari tangan. 

b. Ukuran 

Bata beton harus mempunyai ukuran tebal nominal minimum 60 

mm dengan toleransi + 8% 

c. Sifat fisika  

Bata beton harus mempunyai sifat fisika seperti tabel di bawah ini 

Tabel 2.1. Kekuatan Fisik Paving block 

Mutu Kegunaan 

Kuat Tekan 

(MPa) 

Ketahanan Aus 

(mm/menit) 

Penyerapan 

air rata-rata 

maks (%) Rata-rata Min Rata-rata Min 

A 
Perkerasan 

jalan 
40 35 0,090 0,103 3 

B 
Tempat 

parkir 
20 17 0,130 0,149 6 

C Pejalan kaki 15 12,5 0,160 0,184 8 

D Taman kota 10 8,5 0,219 0,251 10 

 

d. Ketahanan terhadap  natrium sulfat 

Paving block yang digunakan untuk lantai, jika diuji dengan natrium sulfat 

tidak boleh cacat dan kehilangan berat yang diperbolehkan maksimum 1%. 



11 
 

  
 

Menurut Amran (2015), Ketebalan paving block umumnya yang digunakan 

yaitu: 

a. Ketebalan 6 cm, diperuntukan bagi beban lalu-lintas dengan frekuensi 

terbatas, misalnya: pejalan kaki dan sepeda motor. 

b. Ketebalan 8 cm, digunakan untuk lalulintas sedang/berat dengan frekuensi 

sedang/padat, misalnya sedan, pick up, truck dan bus. 

c. Ketebalan 10 cm, digunakan untukbeban lalulintas super berat yang di 

khususkan pada kendaraan atau alat-alat berat. 

 

2.1.2. Pengujian Paving Block 

a. Kuat Tekan paving block 

Kekuatan tekan adalah kemampuan paving block untuk menerima gaya tekan 

persatuan luas. Kuat tekan paving block mengidentifikasikan mutu dari 

paving block, semakin besar paving block menahan beban P, maka semakin 

tinggi mutu betonnya. Paving block ditekan dengan dengan beban p sampai 

runtuh. Maka terjadi tegangan sebesar beban (P) dibagi dengan luas 

penampang (L) sehingga dirumuskan: 

Kuat Tekan  = 
𝑝

𝐿
   

Keterangan: 

P = Beban Hancur dalam kg 

L =  Luas bidang tekan dalam cm² 
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b. Serapan air 

Serapan air adalah penambahan berat dari suatu agregat akibat air yang 

meresap ke dalam pori-pori, tetapi belum termasuk air yang tertahan pada 

permukaan luar partikel, dinyatakan sebagai persentase dari berat keringnya. 

Agregat dikatakan “kering” ketika telah dijaga pada suatu temperatur 

(110±5)C dalam rentang waktu yang cukup untuk menghilangkan seluruh 

kandungan air yang ada (SNI 1970:2008) Perhitungan daya serap air dapat 

dikerjakan dengan rumus: 

Daya serap air = 
(𝐵𝑏 – 𝐵𝑘)

𝐵𝑘
  x 100% 

Keterangan: 

Bb = Berat bata beton basah. 

Bk = Berat bata beton kering. 

 

c. Ketahanan Aus 

Secara definisi, Keausan adalah hilangnya sejumlah lapisan permukaan 

material karena adnya gesekan antara permukaan padatan dengan benda lain. 

Definisi gesekan itu sendiri adalah gaya tahan yang menahan gerakan antara 

2 permukaan solid yang bersentuhan. Ketahanan aus dapat dihitung dengan 

rumus: 

Ketahanan Aus = 
𝐴 𝑥 10

𝐵𝐽 𝑥 𝐿 𝑥 𝑊
 

Keterangan :  

A  = Selisih berat sebelum dan setelah diauskan 

BJ = Berat jenis 
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L   = Luas permukaan bidang aus (cm2) 

W  = Lama pengausan (menit) 

 

2.1.3. Klasifikasi Paving block 

Berdasarkan SK SNI T – 04 – 1990 – F, klasifikasi paving block didasarkaan 

pada bentuk, tebal, kekuatan dan warna, klasifikasi tersebut antara lain: 

a. Klasifikasi berdasarkan bentuk 

Bentuk paving block secara garis besar terbagi atas dua macam, yaitu: 

1) Paving block bentuk segiempat (rectangular) 

2) Paving block bentuk segi banyak 

 

Gambar 2.1. Bentuk paving block 

Pada pemakaian bentuk bentuk paving block dapat disesuaikan sesuai 

dengan keperluan. Pada konstruksi perkerasan jalan dengan lalu lintas sedang 

sampai berat seperti: jalan raya, kawasan industri, lebih cocok mennggunakan 

paving block berbentuk segiempat.sedangkan untuk perkerasan jalan untuk 

pejalan kaki,  taman dan yang lainnya bisa menggunakan bentuk grassblock, 

cacing, trihek. 

Kuipers (1984) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa pemakaian 

bentuk segiempat untuk lalulintas sedang dan berat lebih cocok karena sifat 
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pengunciannya yang konstan serta mudah dicungkil apabila sewaktu-waktu 

akan diadakan perbaikan. 

b. Klasifikasi Berdasarkan Ketebalan 

Ketebalan paving block dalam produksinya ada 3 macam yaitu 

1) Paving block dengan ketebalan 60 mm. 

2) Paving block dengan ketebalan 80 mm 

3) Paving block dengan keteballan 100 mm 

Pemilihan ketebalan Paving block dalam pemakaiannya harus 

disesuaikan pada kuat tekan rencana dan rencana penggunaannya. 

c. Klasifikasi Berdaasarkan Warna 

Warna yang telah beredar di pasaran yaitu warna abu-abu, hitam dan 

merah. Pemberian warna pada paving block bertujuan selain dari estetika 

bangunan, juga untuk memberi batas pada perkerasan seperti tempat parkir, 

taman, tali air, dan lain-lain. 

 

2.1.4. Pola Pemasangan Paving block 

Dalam pemasangan paving block pola yang di gunakan ada beberapa pola 

yaitu: 

a. Pola Susunan Bata (Stretcher Pattern) 

Pola seperti pada pemasangan batu bata pada dinding, paving block disusun 

sejajar arah horizontal atau memanjang. Sambungan antarbaris dibuat 
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berselang seling dan pada tepi pemasangannya ada yang setengan bata. Pola 

susunan bata di tunjukan pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 2.2. Pola Susunan Bata 

 

b. Pola Anyaman Tikar (Basket weave) 

Pola anyaman tikar di buat dengan menyusun antara dua buah paving block 

arah vertikal dengan dua buah paving block atah horizontal secara selang 

seling. Pola anyaman tikar bisa di lihat pada gambar di bawah ini: 

  
Gambar 2.3. Pola Anyaman Tikar 

 

c. Pola Tulang Ikan (Herring bone) 

Pemasangan paving block dengan pola tulang ikan harus berpinggul dan pada 

tepi pemasangan Paving block pola tulang ikan di tutup dengan paving 

berebentuk uskup. Untuk perkerajan jalan di anjurkan menggunakan pola 

tulang ikan karena mempunyai kuncian yang baik. Pada pengaplikasiannya 

pola tulang ikan biasa di gunakan pada area taman, trotoar, tempat parkir, 

jalan, terminal bus dan lain sebagainya. Pola tulang ikan ada dua jenis yaitu 

pola tulang ikan sudut 90° dan pola tulang ikan sudut 45°. Pola tulangan ikan 

bisa di lihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.4. Pola Tulang Ikan 

 

2.1.5. Metode Pembuatan Paving block  

Cara Pembuatan paving block  ada tiga metode yaitu metode konvensional, 

metode mekanis. 

a. Metode Konvensional 

Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan di masyarakat karena 

pengaplikasiannya cukup mudah, alat yang di gunakan juga sederhana, tetapi 

kuat tekan yang di hasilkan terganting dari tenaga dari orang yang 

mengerjakannya. Metode ini sering disebut dengan metode gablokan, karena 

proses pemadatannya di kerjakan menggunakan alat dengan alat 

gablokan.proses produksi ini menghasilkan paving block K-50 s/d K-100. 

b. Metode Mekanis 

Metode mekanis biasa disebut metode press. Di masyarakat jaranng 

menggunakan ini dikarenakan alat pembuatan paving block tergolong mahal. 

Metode ini biasa digunakan oleh pabrik dengan skala industri sedang sampai 

besar. Metode mekanis ada dua jenis yaitu: 

1) Metode Vibrator 

Metode ini biasanya menghasilkan paving dengan mutu K- 150 s/d K-

225, metode ini biasanya disebut metode semi konvensional. 

2) Metode Hidrolik  
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Pembuatan paving block dengan metode hidrolik menghasilkan kuat 

tekan K-225 ke atas, metode ini menghasilkan kuat tekan tertinggi dari 

metode yang lainnya, dikarenakan dan juga mutunya yang seragam 

dikarenakan alat yang di gunakan semuanya otomatis. 

Adapun proses produksi paving block dengan menggunakan mesin 

press hidrolik adalah sebagai berikut: 

a) Menyiapkan pasir yang telah disaring lolos saringan 4,75 mm. 

b) Pasir yang sudah di saring di campur dengan semen dan diaduk 

hingga meratakemudian di tambahkan air. 

c) Aduk pasir, semen, air, agregat plastik, hingga merata. 

d) Adukan yang sudah siap di masukkan kedalam cetakan paving block 

dengan ukuran 10 x 20 x 6 cm menggunakan cetok. 

e) Dengan menggunakan lempengan besi yang ukurannya 20 x 20 cm, 

adonan paving block di press atau di tekan hingga padat dan merata 

dengan tekanan  

f) Paving block yang baru dicetak selanjutnya di keluarkan dari tempat 

cetakan dengan cara atas cetakan di kasih papan, kemudian di balik 

cetakannya untuk di keluarkannya paving block menggunakan 

tongkat kecil. 

g) Selanjutnya yaitu proses curing dan pengeringan, dimana paving 

blok baru cetak tersebut di jemur atau di anginanginkan dan secara 

berkala paving di siram air sehingga kualitas paving block terjaga. 
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2.2. Material Penyusun Paving block 

Kualitas paving block  ditentukan oleh material penyusunnya, bahan 

tambahannya, proses pembuatannya dan alat yang digunakan. Material penyusun 

paving block  terdiri dari emen Portland (PC), agregat halus dan air. Material 

tersebut haruslah sesuai standar nasional indonesia supaya kualitas paving block 

yang ingin dicapai terpenuhi. Material penyusun paving block adalah sebagai 

berikut: 

 

2.2.1. Semen PPC (Portland Pozzoland Cement) 

Semen portland pozolan adalah suatu semen hidrolis yang terdiri dari 

campuran yang homogen antara semen portland dengan pozolan halus, yang 

diproduksi dengan menggiling klinker semen portland dan pozolan bersama-sama, 

atau mencampur secara merata bubuk semen portland dengan bubuk pozoland, atau 

gabungan antara menggiling dan mencampur, dimana kadar pozoland 6 % sampai 

dengan 40 % dari masa semen pozoland (SNI 0302:2014). 

Pozolan merupakan bahan yang mengandung silica atau senyawanya dan 

alumina, yang tidak mempunyai sifat mengikat seperti semen, akan tetapi dalam 

bentuknya yang halus dan dengan adanya air, senyawa tersebut akan bereaksi 

secara kimia sengan kalsium hidroksida pada suhu kamar membentuk senyawa 

yang mempunyai sifat seperti semen. 

Sifat-sifat semen portland menurut pemakaian antara lain: 

a. Susunan Kimia 
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Bahan dasar semen portland terdiri dari bahan bahan yang mengandung kapur 

(CaO), oksida silika (Si0₂), oksida alumina (Al₂O3), oksida besi (Fe₂O3). 

Kandungan dari keempat bahan tersebut kurang lebih 95% dari berat semen 

keseluruhan dan sebanyak 5% terdiri dari oksida magnesium (MgO) dan 

oksida yang lain. 

b. Hidrasi Semen 

Apabila semen bersentuhan dengan air maka terjadi reaksi Hidrasi semen, 

dengan arah hidrasi dari luar kedalam, dan tahap hidrasi berikutnya pasta 

semen menjadi gel. Panas juga keluar selama proses berlangsung (panas 

hidrasi) 

c. Setting (pengikatan) dan Hardening (Pengerasan) 

Pengikatan pada adonan semen dengan air dimaksudkan sebagai gejala 

terjadinya kekakuan pada adonan. Dalam prakteknya sifat ikat ditunjukkan 

dengan waktu pengikatan yaitu mulai dari adonan terjadi sampai terjadi 

kekakuan  

Menurut Tjokrodimuljo (2007:11) menyatakan semen jika dicampur dengan 

air membentuk gel yang seccara bertahap menjadi kurang plastis, dan akhirnya 

menjadi kurang plastis, dan akhirnya menjadi keras, ini disebut dengan waktu ikat. 

Waktu dari saat pencampuran semen dan air sampai saat kehilangan sifat 

keplastisannya disebut waktu ikat awal, dan waktu sampai mencampai pastanya 

menjadi massa yang keras disebut waktu ikat akhir. 

Menurut SNI 0302:2014, jenis semen dan penggunaannya dibagi menjadi 4 

jenis yaitu: 
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a. Jenis IP-U yaitu jenis semen portland pozoland yang dapat digunakan untuk 

semua tujuan pembuatan adukan beton. 

b. Jenis IP-K yaitu semen portland pozolan yang dapat digunakan untuk semua 

tujuan pembuatan adukan beton, terutama semen untuk tahan sulfat sedang, 

dan panas hidrasi sedang. 

c. Jenis P-U yaitu semen portland pozolan yang dapat digunakan untuk 

pembuatan beton dimana tidak disyaratkan kekuatan awal yang tinggi. 

d. Jenis P-K yaitu semen portland pozoland yang dapat dipergunakan untuk 

pembuatan beton dimana tidak disyaratkan kekuatan awal yang tinggi, serta 

digunakan untuk tahan sulfat sedang dan panas hidrasi rendah. 

Karakteristik semen portland pozolan: 

a. Memiliki ketahanan sedang  terhadap sulfat dan garam 

b. Panas hidrasi sedang, lebih rendah dibandingkan OPC (ordinary portland 

cement)  

c. Proses pengerasan semakin lama semakin kuat atau perkembangan kuat tekan 

akhir baik, dikarenakan kandungan SiO2 pada pozolan. 

Kelebihan semen portland pozolan dari jenis semen lainnya yaitu: 

a. Ketahanan sulfat sedang. Panas hidarasi sedang.  

b. Semakin lama semakin kuat. Beton lebih kedap. Setara Semen portland Type 

II. 

c. Cocok untuk pembangunan perumahan, jalan raya, dermaga, irigasi, 

konstruksi tepi pantai atau tepi rawa. 
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d. Ukuran partikel lebih halus, sehingga lebih rapat dalam mengisi rongga beton, 

yang mengakibatkan kuat tekan lebih tinggi. 

 

2.2.2. Air 

Air adalah salah satu bahan yang penting dalam pembuatan beton, air 

diperlukan agar terjadi reaksi kimia dengan semen untuk membasahi agregat dan 

untuk melumas agregat agar mudah dalam pengerjaannya. Air yang memenuhi 

persyaratan sebagai air minum juga memenugi syarat untuk bahan campuran beton 

(terapi tidak berarti air untuk pencampuran beton harus memenuhi standar 

persyaratan air minum).  

Menurut SK SNI S-04-1989-F dalam Tjokrodimuljo (2007:49) Mensyaratkan 

air yang dapat digunakan aebagai bahan bangunan sebagai berikut: 

a. Air Harus Bersih 

b. Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya yang dapat 

dilihat secara visual. Benda-benda tersuspensi ini tidak boleh lebih dari 2 

gram per liter. 

c. Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton 

(asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gram per liter. 

d. Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 gram per liter. Khusus untuk 

beton pra-tegang kandungan klorida tidak boleh lebih dari 0,05gram per liter. 

e. Tidak mengandung senyawa sulfat (sebagai SO3) lebih dari 1 gram per liter. 

Kualitas paving akan berkurang jika air mengandung kotoran. Pengatuh pada 

beton diantaranya lamanya waktu ikat awal adukan beton, kekuatannya, 
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kekedapannya air setelah beton mengeras, adanya butiran melayang (lumpur) 

dalam air diatas 2 gram per liter. 

 

2.2.3. Agregat 

Menurut Mulyono (2001) dalam Amran (2015), agregat adalah butiran 

mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton, 

walaupun hanyas ebagai bahan pengisi akan tetapi agregat sangat berpengaruh 

terhadap sifat-sifat beton. Sehingga pemilihan agregat merupakan suatu bagian 

penting dalam pembuatan beton. sifat yang paling penting dari agregat ialah 

kekuatan hancur, dan ketahanan terhadap benturan, porositas, karakteristik 

penyerapan air dan gradasi agregat.  

Dalam prakteknya agregat umumnya di bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a. Batu, untuk besar butiran lebihdari 40 mm 

b. Kerikil, untuk besar butiran antara 5 mm sampai 40 mm 

c. Pasir, untuk besar butiran antara 0,15 sampai dengan 5 mm 

Agregat halus mempunyai bentuk yang baik (bulat mendekati kubus), bersih, 

keras, kuat, dan gradasinya baik. Agregat harus mempunyai kestabilan kimiawi, 

dan dalam hal-hal tertentu harus tahan aus, dan tahan cuaca. 

Menurut Tjokodimuljo (2007) pasir (agregat halus) secara umum memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 
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a. Berat jenis pasir 

Berat jenis pasir adalah rasio antara massa padat pasir dan massa air dengan 

volume yang sama pada suhu yang sama. Berdasarkan berat jenisnya, agregat 

dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Agregat normal, adalah agregat yang berat jenisnya antara 2,5 sampai 2,7. 

Agregat normal biasanya berasal dari agregat granit, basalt, kuarsa, dan 

lainnya 

2) Agregat berat, adalah agregat yang berat jenisnya lebih dari 2,8 misalnya 

magnetik (Fe3 O4), barytes (BaSO4), atau serbuk besi. 

3) Agregat ringan, adalah agregat yang berat jenisnya kurang dari 2.0, Beton 

ringan biasanya dipakai untuk elemen non-struktural, kelebihan dari 

agregat ringan yaitu berat sendiri yang rendah sehingga struktur 

pendukungnya dan fondasinya lebih kecil. 

b. Gradasi pasir 

Gradaasi agregat adalah distribusi ukuran butiran dari agregat. Agregat 

halus (pasir) dapat dibagi menjadi empat jenis menurut gradasinya, yaitu pasir 

halus, agak halus, agak kasar, kasar. 

 Menurut Tjokrodimuljo (2007:28), terdapat batas-batas gradasi agregat, 

yang dipaparkan dalan tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Batas – batas gradasi agregat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Polimer  

Polimer adalah sejenis plastik, serat, film dan sebagainya yang bisasa 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai berat molekul diatas 

10.000.  polimer memiliki sifat-sifat yang rumit dikarenakan jumlah atom 

pembentuk yang jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa yang berat 

atomnya rendah. Umumnya suatu polimer dibangun oleh satuan struktur tersusun 

secara berulang diikat oleh gaya tarik-menarik yang di sebut ikatan kovalen. Ada 

gaya tarik menarik antara atom-atom di dalam benda diantaranya yaitu: (1) ikatan 

kovalen, (2) ikatan ion, (3) ikatan logam, (4) ikatan koordinat, (5) ikatan hidrogen, 

(6) gaya van der waals, (7) ikatan hidro-fobik. 

Bahan polimer mempunyai berat molekul besar dan berikatan kovalin, sifat 

sifat ini menunjukan sifat yang berbeda dari bahan organik yang mempunyai berat 

molekul yang rendah. Bahan yang mrmpunyai berat molekul rendah jika 

dipanaskan berubah menjadi cair, dengan viskositas rendah (menguap jika 

dipanaskan), sedangkan bahan pulimer jika dipanaskan mencair dengan sangat 

Lubang  Persen Berat Butir Yang Lewat % 

  

Ayakan  

kasar 

agak agak 

halus    

(mm) kasar halus 

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 - 100  90 - 100 

0,6 15 - 34  35 - 59  60 - 10  80 - 100 

0,3 5 - 20 8 - 30 12 - 10 15 - 50 

0,15 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0 - 15 
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kental dan tidak menguap. Polimer ini merupakan bahan yang tidak dapat terurai 

karena pada saat terkena panas akan menjadi karbon dan pada tahap akhir tanpa 

penguapan. 

Banyak bahan yang mempunyai berat molekul rendah larut pada pelarut yang 

mempunyai viskositas yang rendah, sedangkan sejumlah bahan polimer umumnya 

tidak larut pada zat pelarut dan tuntuk bisa larut membutuhkan viskositasnya sangat 

tinggi. 

Berdasarkansifat termalnya polimer dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Polimer Termoplastik 

Polimer ini mempunyai sifat fleksibel, dapat melunak bila dipanaskan, dan 

kaku (mengeras) jika didinginkan. Contoh polimer termoplastik yaitu 

polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorida (PVC) 

b. Polimer Termoset 

Polimer jenis ini memiliki berat molekul yang tinggi, tidak lunak, dan sukar 

larut, contohnya polimetan sebagai bahan pengemas dan melamin 

formaldehida (formika) 

Polietilen dibuat dengan cara polimerisasi gas etilen, yang dapat 

diperoleh dengan memberi hidrogen gas petrolium  

Plastik jenis LDPE biasanya digunakan pada plastik pembungkus plastik, 

produk tas, minuman gelas, dan pembungkus obat, untuk plastik jenis PET biasanya  

digunakan pada botol kecap, saus sambal, botol air mineral dan botol minyak 

goreng. 
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2.2.5. Plastik jenis LDPE (Low density pholyethylene)  

Menurut Mahmudi dan Puspita (2010) dalam Hambali, dkk (2013) polietilen 

memiliki sifat kristalinisasi yang tinggi dan gaya tarik antar molekul yang kuat 

sehingga kekuatan mekanik yang dimilikinya juga besar. Kekuatan mekanik ini 

dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kuat tekan paving block yang 

dihasilkan. Selain itu polietilen juga memiliki struktur yang tidak berpori (Susah 

ditembus air) sehingga dapat menurunkan daya serap air pada paving block. 

Polietilen pada proses polimerisasinya digolongkan menjadi polietilen tekanan 

tinggi, tekanan medium, dan tekanan rendah (LDPE). 

Low density Polyethylene (LDPE) adalah plastik yang terbuat dari minyak 

bumi dengan rumus molekul (-CH₂-CH₂-)n dan sangat mudah dibentuk ketika 

panas, plastik jenis ini merupakan resin yang keras, kuat, dan tidak mudah bereaksi 

dengan zat kimia yang lain. Plastik jenis LDPE ini memiliki tingkat resistansi kimia 

yang sangat baik dan tidak larut pada suhu ruang karena sifat kristalinitasnya 

(Anonim, 2013) dalam (Hambali, dkk, 2013). Plastik jenis LDPE memeiliki ciri-

ciri bening, agak keruh, lentur, tipis, dan mudah dibentuk ketika panas. Plastik jenis 

LDPE ini biasa digunakan untuk pembungkus plastik, minuman gelas, tas plastik, 

kotak penyimpanan, mainan, perangkat komputer, dan wadah yang di cetak. 

LDPE memiliki densitas 0.910–0.940 g/cm3 dengan kekuatan antar molekul 

dan kekuatan tensil yang rendah. LDPE diproduksi melalui polimerisasi radikal 

bebas. LDPE biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek 

seperti madu, mustard, trash bag, pertanian dan konstruksi bangunan. LDPE dapat 
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didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tinggi 

tetapi tetap kuat (Hambali, dkk, 2013). 

  

2.2.6. Plastik jenis PET (Pholyethylene)  

PET  merupakan resin polyester yang tahan lama, kuat, ringan, dan mudah di 

bentuk ketika panas, dengan kepekatannya 1,35-1,38 gram/cc. Rumus molekul PET 

adalah (-CO-C6H5-CO-O-CH2-CH2-O-)n. Plastik jenis PET banyak digunakan 

sebagai botol air minum ringan dan botol minyak goreng, PET juga biasanya 

digunakan dalam laminasi (pelapisan), terutama untuk bagian luar kemasan 

sehingga kemasan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kikisan dan 

sobekan. PET memiliki sifat sebagai berikut: 

a. Trasparan (tembus pandang), jernih, bersih. 

b. Memiliki struktur yang kaku, tebal, mengkilap dan keras 

c. Sukar meleleh, Suhu minimum pelelehan 2600 C 

d. Permeabilitas uap air dan gas sangat rendah. 

e. Tahan terhadap pelarut organik, seperti asam-asam dari buah-buahan. 

f. Tidak tahan terhadap asam kuat seperti fenol dan benzil alkohol. 

g. Plastik jenis PET kuat dan tidak mudah sobek. 

Menurut Surono, dan Ismanto (2016) plastik jenis PET tidak menghasilkan 

minyak sama sekali. Material yang keluar dari kondenser semacam serbuk 

berwarna kekuning-kuningan. Bahkan serbuk ini menempel di sepanjang saluran 

pipa. Dari hasil ini diketahui bahwa plastik tipe PET tidak potensial untuk diolah 

menjadi bahan bakar minyak. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Amran (2015) tentang pemaanfaatan limbah 

plastik untuk bahan tambahan pembuatan paving block. Dalam penelitian ini 

perbandingan semen dan air adalah 1 : 6 dengan penambahan limbah plastik sebesar 

0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% dari volume dengan vaktor air semen 0,50. Hasil pengujian 

dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 2.3. berikut: 

Tabel 2.3. Hasil Penelitian Uji Kuat Tekan Amran 2015 

Variasi Penambahan 

Limbah Plastik 

Kuat Tekan Rata-Rata (kg/cm2) 

7 Hari 14 Hari 21 Hari 28 Hari 

0,0% 107,76 113,05 128,16 137,76 

0,2% 111,55 127,41 142,32 171,55 

0,4% 125,23 144,38 159,3 185,23 

0,6% 111,9 131,73 156,65 181,9 

0,8% 104,92 124,37 144,82 174,92 

Sumber: Penilitian Amran (2015) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi limbah plastik 

0.4% menghasilkan kuat tekan optimum sebesar 185,23 kg/cm dan meningkat 

41,83% dari paving normal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2015) tentang pemanfaatan limbah 

plastik Jenis PET dan LDPE Untuk aplikasi material paving, dalam penelitian ini 

dibuat dalam tiga kondisi yaitu LDPE dicampur dengan PET, LDPE dicampur 

pasir, dan LDPE dicampur dengan PET dan pasir. Komposisi plastik dengan plastik 

yaitu 10%, 30%, dan 50% dari berat total. Hasil dari penelitian ini ditampilkan 

dalam tabel 2.4. dan tabel 2.5. 
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Tabel 2.4. Hasil Uji Density 

 
Sumber: Hasil Penelitian Nikmah 2015 

 

Tabel 2.5. Hasil Uji Paving block dan Warna Spesimen Nikmah (2015) 

 
 

Dari tabel diatas Material yang memiliki Ketahanan kompresi paling tinggi 

yaitu spesimen 4 dengan hasil 15,68 Mpa yang komposisi materialnya LDPE 40% 

PET 5 % dan pasir 55%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawijaya, dkk (2019) tentang pemanfaatan 

limbah plastik LDPE sebagai pengganti agregat untuk pembuatan paving 

block.dalam penelitian ini komposisi campuran bahanmya yaitu semen : pasir : 

agregat plastik = 1 : 1,5 : 3. Kandungan limbah plastik sebagai agregat beton 

digunakan untuk menggantikan pasir dan jumlahnya divariasikan mulai dari 0, 10, 
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20, 30, 40 dan 50% dari kandungan pasir. Hasil pengujian dalam penelitian ini 

ditampilkan dalam Gambar 2.5. 

 Gambar 2.5. Grafik Hasil Uji Kuat Tekan (Mpa) 

 

Sumber: Hasil Penelitian Indrawijaya 2019 

Dari gambar diatas pengujian kuat tekan tertinggi berada pada penambahan 

konsentrasi LDPE 10% sebesar 23,98 Mpa lebih besar dari varian 0%. Dan 

kemungkinan masih bisa bertambah kuat tekannya dengan konsentrasi LDPE 

dibawah 10 %. 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

Dewasa ini penggunaan paving block sebagai bahan perkerasan jalan semakin 

meningkat, dikarenakan paving block  memiliki daya serap air yang baik, 

pemasangan yang mudah, dan biaya perawatan yang murah. Biasanya paving block 

digunakan untuk perkerasan jalan, halaman, taman, dan tempat pakir. hal tersebut 

menunjukkan bahwa kebutuhan paving block juga meningkat. Untuk mengatasi 

kebutuhan paving yang meningkat diperlukan suatu alternatif yaitu penambahan 

agregat hasil pembakaran limbah sampah plastik jenis LDPE dan PET. 

Plastik jenis LDPE merupakan resin yang keras, kuat, dan tidak mudah 

bereaksi dengan zat kimia yang lain. Plastik jenis LDPE ini memiliki tingkat 
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resistansi kimia yang sangat baik dan tidak larut pada suhu ruang karena sifat 

kristalinitasnya. jenis plastik ini memiliki sifat fleksibel, agak keruh, dan lentur, 

plastik jenis LDPE banyak digunakan di kantong plastik yang bening, dan kantong 

plastik tempat obat. Sedangkan plastik PET memiliki sifat kaku, tebal, bening, 

berbentuk. PET banyak digunakan dalam laminasi (pelapisan), kantong makanan 

dan umumnya di temukan dalam bolol kemasan air minum dan botol minyak 

goreng.  

Plastik jenis LDPE dan PET merupakan limbah yang belum di manfaatkan 

secara optimal oleh masyarakat, agar pemanfaatan limbah plastik menjadi optimal, 

maka perlu adanya penelitian tentang pemanfaatan limbah plastik jenis LDPE dan 

PET khususnya sebagai bahan tambahan pada paving block. Agar dicapai hasil 

yang maksimal perlu adanya penelitian yang melalu beberapa pengujian 

diantaranya yaitu pengujian bahan paving block,  kuat tekan kuat tekan paving block 

dan pengujian daya serap air paving block.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan di cari kuat tekan paving block dan 

pengujian daya serap air paving block dengan memakai bahan tambahan limbah 

plastik jenis LDPE dan PET. 
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Gambar 2.6. Alur Berfikir Penelitian 

 

2.5. Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir diatas, maka dapat di 

kemukakan dugaan sementara (hipotesis) penelitian yaitu:  

1. Adanya pengaruh positif dalam penambahan limbah plastik jenis LDPE dan 

PET terhadap kuat tekan paving  block. 

2. Adanya pengaruh positif dalam penambahan limbah plastik jenis LDPE dan 

PET terhadap daya serap air paving  block. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan penambahan agregat plastik 

Jenis PET dan LDPE sebesar  0%, 0,25; 0,5; 0,75; 1%, dari berat pasir dengan 

perbandingan agregat 1 : 7,25 dan faktor air semen 0,5 terhadap kuat tekan dan 

serapan air paving block maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Berat agregat plastik jenis PET dan LDPE yang ringan tidak mempengaruhi 

berat beton secara signifikan. Berdasarkan berdasarkan hasil uji berat jenis 

paving block menunjukkan bahwa penambahan agregat plastik (PET+LDPE) 

sebesar 0% -1% hanya menurunkan berat  paving block sebesar 3,02% 

dimana paving block dengan penambahan agregat plastik 0% memikiki berat 

2,467 kg, sedangkan paving penambahan agregat plastik 1% memiliki berat 

terkecil yaitu 2,407kg. 

b. Kuat tekan paving block mengalami kenaikan pada saat paving block 

ditambahkan agregat plastik sebesar 0% - 5% kemudian kuat tekan paving 

block  turun pada saat penambahan agregat pastik 0,75% - 1%. nilai kuat tekan 

rata rata optimal terdapat pada penambahan agregat plastik 0,5% senilai 8,06 

MPa, dan nilai kuat tekan terkecil terdapat pada penambahan agregat plastik 

0% senilai 6,47 MPa. paving block dengan penambahan agregat plastik jenis 

(LDPE+PET) sebesar 0,5% mengalami kenaikan nilai kuat tekan sebesar 

19,71% dari paving block tanpa penambahan agregat plastik. 
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c. Untuk menghasilkan 1 paving block dengan  nilai kuat tekan sebesar 8,06 

MPa dan perbandingan agregatnya 1 : 7,25 dibutuhkan semen 0,24 kg, pasir 

1,74 kg, plastik LDPE 0,0043 kg, plastik PET 0,0043 kg dan air 0,12 kg. 

d. Nilai daya serap air paving block berbanding terbalik dengan nilai kuat 

tekannya, uji daya serap air terendah terdapat pada penambahan agregat 

plastik 0,5% yaitu sebesar 6,88%, sedangkan nilai daya serap air paving block 

tertinggi pada penambahan agregat plastik 0% yaitu sebesar 11,79%. 

e. Pembuatan paving block pada pabrik kecil mampu mengurangi limbah plastik 

LDPE dan PET seberat 60,2 kg perharinya dan jika dalam satu bulan mampu 

mengurangi limbah plastik LDPE dan PET seberat 1,806 ton 

 

5.4. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan evaliasi yang telah dilakukan pada 

penelitian inibaik pada pelaksanaan penelitian maupun pada hasil penelitian, maka 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan limbah plastik 

untuk pembuatan paving block dengan komposisi yang tepat agar didapat 

nilai kuat tekan maupun penyerapan air paving block yang sesuai standar 

mutu yang lebih tinggi.  

b. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variasi jenis plastik 

yang digunakan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya agregat plastik dibuat lebih halus dari 

agregat pasir karena fungsinya sebagai bahan pengisi. 
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d. Untuk penelitian selanjutnya dalam pencetakan paving block bisa 

menggunakan alat cetak pres hidrolik yang otomatis, sehingga menghasilkan 

kesamaan dalam penekanan dan menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi. 

e. Untuk penelitian selanjutnya perlu adanya inovasi dalam penelitian dengan 

variansi fas yang lebih sedikit, dan variasi perbandingan campuran yang lebih 

kecil atau menggunakan bahan tambahan lainnya yang lebih padat.  
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