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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Musibah luapan lumpur panas yang terjadi pada sekitar tempat pengeboran 

gas PT. Lapindo Brantas di areal dekat lokasi eksplorasi Sumur Banjarpanji 1 di Desa 

Renokenongo, kelurahan Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi 

Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2006, menimbulkan dampak kerugian yang sangat 

luar biasa. Genangan yang cukup luas tersebut sangat berpengaruh terhadap 

lingkungan, perekonomian, sosial, serta kelangsungan hidup masyarakat di sekitar 

lokasi bencana tersebut. Kondisi ini telah menarik minat berbagai kalangan untuk 

meneliti guna memanfaatkan limbah lumpur tersebut, dintaranya telah diteliti untuk  

menjadi bahan bangunan berupa batu bata, batako, serta bahan bangunan lain yang 

berbahan limbah lumpur lapindo tersebut. 

. Beberapa penelitian tentang pemanfaatan lumpur lapindo sebagai bahan 

bangunan sudah pernah dilakukan, salah satunya oleh Rofikatul (2007) yang hasilnya 

menunjukkan batu bata kelas I dicapai pada prosentase lumpur dalam lempung 15% 

sampai 25%. Sedangkan pada prosentase lumpur 0%, 10%, 30%, 35% akan 

menghasilkan batu bata kelas II dan prosentase diatas 35% akan menghasilkan 

tingkatan  batu bata yang lebih rendah dari batu bata normal. Nilai daya serap air bata 

kurang dari 20% untuk batu bata berbahan lumpur diatas 20% sehingga memerlukan 
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perendaman dalam air sebelum pemasangan. Sedangkan pada presentase 0%, 10%, 

15%, nilai daya serap air bata kurang dari 20%, pada pemasangan bata tersebut tidak 

memerlukan perendaman. Sedangkan pada penelitian Listianasari (2008) yang 

menunjukkan hasil batako kelas I dicapai pada prosentase lumpur dalam lempung 

10% sampai 20%, sedangkan pada prosentase lumpur diatas 20% akan menghasilkan 

batako kelas II. 

Pada penelitian ini akan membahas tentang mortar yang dicetak dalam bentuk 

concrete block dengan menggunakan bahan baku tambahan dari limbah lumpur 

lapindo. Bahan baku tambahan lumpur dalam struktur paving block ini menggantikan 

sebagian komposisi pasir. Lumpur  yang digunakan yaitu lumpur yang  sudah 

dikeringkan serta lolos pada ayakan No.1/2  (#12,7 mm) dan tertahan pada saringan 

No.100 (# 0,150 mm). Paving Block (paving stone) adalah merupakan bentuk jadi 

mortar yang dicetak dalam bentuk concrete block. Penggunaan paving block dirasa 

lebih ekonomis, serta mempunyai nilai kuat tekan yang cukup baik apabila 

menggunakan campuran dengan tepat. Sehingga paving block dapat digunakan 

sebagai struktur lapisan perkerasan jalan.  

Paving block yang sering digunakan pada umumnya masih mudah mengalami 

kerusakan berupa retak, patah serta mengalami keausan atau abrasi pada permukaan 

paving block. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

karena kualitas bahan yang digunakan dalam pembuatan paving block yang tidak 

memenuhi syarat, kurangnya tambahan penekanan pada pembuatan paving block, 

komposisi campuran yang tidak memenuhi standart, maupun karena adanya beban 
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dari pergerakan lalu- lintas secara continue yang mengakibatkan rutting (lecet) pada 

permukaan perkerasan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap paving block 

berbahan baku tambahan lumpur terhadap ketahanan ausnya. Paving block ini 

diharapkan dapat digunakan pada tempat-tempat parkir, trotoar, jalan-jalan setapak 

serta perkerasan jalan pada kompleks-kompleks perumahan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas dapat diambil inti permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Berapa nilai uji kuat tekan dengan pemberian variasi pressing pada paving 

block yang menggunakan bahan tambahan lumpur lapindo? 

2. Berapa nilai uji abrasi pada paving block tersebut? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah yang bertujuan supaya 

pembahasan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, diantaranya adalah: 

1. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang biaya operasional pembuatan.  

2. Penelitian ini tidak membahas segi ekonomis maupun efisiensi waktu 

pelaksanaan. 

3. Penelitian ini tidak membahas tentang zat additive. 
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4. Reaksi zat kimia pada proses pencampuran dan pengerasan benda uji 

diabaikan. 

5. Tinjauan karakteristik dari paving block hanya dilakukan pada uji kuat tekan 

dan abrasi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui nilai uji kuat tekan dengan pemberian variasi pressing 

terhadap paving block yang menggunakan limbah lumpur lapindo sebagai 

bahan baku tambahan. 

2. Untuk mengetahui nilai uji abrasi dengan pemberian variasi pressing terhadap 

paving block yang menggunakan limbah lumpur lapindo sebagai bahan baku 

tambahan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang ingin 

dicapai, diantaranya adalah: 

1. Mendapatkan kualitas paving block yang lebih baik, sehingga dapat 

memenuhi permintaan pasar seiring berkembangnya aspek pembangunan. 

2. Memberikan ragam pilihan kepada masyarakat akan paving block sebagai 

lapisan perkerasan jalan yang lebih ekonomis.  
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3. Memacu industri- industri untuk memasarkan kualitas paving block yang lebih 

baik. 

4. Membawa pengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam bidang teknik sipil.  


