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A. Latar Belakang

Sarana. transportasi merupakan salah satu faktor

penunjang dalam pelaksanaan pembangunan, yang berfungsi

untuk melewatkan. lalu lintas dari suatu tempat ke

tempat lain.

Peiribangunan sarana transportasi pada dasawarsa ini

banyak mengalami kemajuan dalam segi perencanaan,

pelaksanaan maupun bahan dan material yang digunakan.

Da 1am po Iaksarin ann ya diu I.» m» kan ma ter ia 1 yang digunaka

berasal dari daerah setempat, misalnya pasir. Tetapi

dalam kenyataannya dilapangan material tersebut sulit

diclapa t sehingga per 1u didatangkan dar i daerah lain.

Bahan susun yang dipakai dalam konstruksi jalan

se1ama ini sebagian besar menggunakan pasir sungai.

Pengambilan pasir sungai yang terus menerus akan menga-

kibatkan kerusakan lingkungan, seperti perpindahan

aliran sungai dan dapat mengakibatkan tergerusnya tanah

pad a pondasi bangunan dialas sungai tersebut. Sehingga

perlu dioari alternatif lain sebagai pengganti pasir

sungai, yaitu dengan memanfaatkan pasir pantai.

Pasir pantai belum pernah digunakan dslom oairipunm

Perkerasan , sed angkan ,i um 1ahnya sangat banyak dan

hampir terdapat diseluruh kepulanan Indonesia.
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B- Faedah Penelitian

Dengan

dapat diketah.U apakah pasir pantai ,_
DM"" dilakUt—a PeneHtian lnl dih„8pkan ^

sebagai baha
lapat digunakan

-n untuk pembuatan beton aspal dan tempera-
t- vang ideal pada waktu pemadatan. Dengan demikian
nantinya dapat dilaksanakan pembuatan lapis
jalan yang kuat dan ekonomis.

lPis perkerasan

C Tujuan Penelitian

Pasir pantai dapat digUnakan sebagai bahan alter
""'f dS]°" ""b'^tan oampuran beton a.pal.

D- Batasan Masalah

Diclalam penelitian i n i

kan xalah Pasir dari pantai Parang Tritis dan
oamas

~.^ P0.air panxai Kn»,^. ,, ! .... , . .

lebih

lang pasir pantai Parang .Tritis
seragam dan halus. Sehingga akan didapatkar,

oampuran dengan gradasi yang baik.

pasir pantai yang diguna-

pantai

Sebab pasir pantai Samas ukuran butirnya.
kasar dan bersudut, sedi
vender urn


