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Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu. (Lao Tse) 

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 

hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis 

sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. (Mahatma Gandhi) 

Jika tidak bisa menjadi orang baik, setidaknya jadilah orang yang berguna bagi 

sekitar. (Lanang Cahyanur) 
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SARI 

Wiguna, Lanang Cahyanur. 2019. Karakterisitik Fisik Pasir Material Depo 

Tanjungrejo Sungai Logung Kabupaten Kudus. Dr. Bambang Endroyo, M.Pd., 

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

 Pasir adalah material yang terjadi secara alami. Pasir terbentuk karena 

adanya proses pelapukan fisik dan kimia pada batuan. Di Indonesia, penambangan 

pasir memiliki beragam jenis mulai dari sungai, gunung yang bisa kita jumpai di 

berbagai daerah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu contoh daerah penghasil 

pasir sungai berskala menengah dilihat dari cukup banyaknya depo penambangan 

pasir disana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik 

material pasir depo Tanjungrejo sungai Logung sebagai bahan pembuatan beton 

agar mendapatkan nilai berat jenis, kadar lumpur, kadar zat organik, kekekalan 

butir, serta modulus kehalusan. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan 

teknik random sampling sebagai metode pengambilan sampel. Jenis data yang 

dihasilkan adalah data kuantitatif. Analisis menggunakan uji laboratorium dengan 

prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan didalam SNI. 

 Hasil penelitian berupa tabel yang dapat menambah wawasan masyarakat di 

Indonesia dalam pemilihan mutu pasir yang baik. Berdasarkan hajil uji 

laboratorium pasir depo Tanjungrejo sungai Logung ini memiliki nilai indeks 

kekelakan sebesar 4,5. Kadar zat organik yang tidak merugikan dengan hasil 

warna kuning-kecoklatan (plat warna NO.3), nilai kadar lumpur pasir ini dalam 

keadaan alami sebesar 9,8% (tidak memenuhi syarat teknis). Setelah dicuci bersih 

memiliki nilai kadar lumpur sebesar 4,6% dan apabila dicuci secara praktis 

menghasilkan nilai 7,3%. Berat jenis sebesar 2,53 dan termasuk dalam kategori 

pasir kasar.  Berdasarkan hasil penelitian, pasir depo Tanjungrejo ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pembuat beton dengan catatan pasir harus dicuci bersih 

dahulu sebelum digunakan.  

Kata Kunci : Analisis Deskriptif, depo pasir, Tanjungrejo, Sungai Logung, 

karakteristik fisik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1  Latar Belakang 

Pasir terbentuk karena adanya proses pelapukan fisik dan kimia pada 

batuan. Proses pelapukan ini biasanya terjadi secara terpisah, tetapi pada 

kenyataannya kedua proses ini biasanya berjalan beriringan karena keduanya 

cenderung saling mendukung dalam proses pelapukan. Pelapukan kimia 

merupakan faktor penting dalam pembentukan pasir secara keseluruhan, karena 

proses ini terjadi secara efisien di lingkungan yang lembab maupun panas. 

Sedangkan pelapukan fisik hanya mendominasi di tempat-tempat yang dingin dan 

/ atau kering. Pelapukan batuan dasar yang menghasilkan pasir biasanya terjadi di 

bawah tanah. Tanah yang menutupi batuan dasar membuat lingkungan sekitar 

batuan menjadi lembab. Komposisi pasir merupakan kompulan material residual 

dari yang sudah ada sebelum pelapukan batuan terjadi. Pasir terdiri dari butiran-

butiran yang berukuran dari 1/16 – 2 mm. 

Pasir banyak dipergunakan untuk bahan bangunan mulai dari struktur 

paling bawah hingga paling atas dalam bangunan. Beberapa penggunaan pasir 

dalam bangunan dapat dijumpai seperti, penggunaan sebagai urugan bawah 

pondasi, sebagai spesi dan sebagai campuran beton bertulang maupun tidak 

bertulang. 



 
 

 
 

2 

Banyak lapangan pekerjaan yang dapat dihasilkan dari proses 

penambangan pasir di sungai, mulai dari pekerja yang bertugas mengumpulkan 

pasir dari dasar sungai, lalu pekerja yang mengangkut pasir dari tepi sungai ke 

tepi jalan besar, sampai kepada sopir truk yang mengangkut pasir-pasir tersebut ke 

lokasi proyek. Belum lagi dengan tenaga lepas untuk menurunkan pasir dari atas 

truk. Dari berbagai proses tersebut ada banyak uang yang berputar sehingga 

perekonomian dapat berjalan. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pasir sungai. Dengan 

adanya penambangan pasir di sepanjang aliran sungai akan dapat mencegah 

proses pendangkalan sungai tersebut. Dengan proses penambangan di sungai, 

maka akan membuat debit air yang dapat ditampung oleh sungai akan tetap stabil, 

sehingga sungai dapat menampung air hujan yang  tiba. Dan karena proses  

penambangan tersebut maka dapat mencegah terjadinya banjir, akibat luapan air 

sungai.  

Masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Tengah selalu mengandalkan 

pasir Muntilan sebagai pilihan utama karena sudah terbukti kualitas dan 

ketahanannya melalui uji lab maupun lapangan. Terlebih sekarang sedang 

maraknya pembangunan infrastruktur membuat harga pasir ini tinggi dan semakin 

susah untuk mendapatkan kualitas yang di inginkan. Perlu di ingat, sumber pasir 

dapat diambil dari gunung, sungai dll dan merupakan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu problem solving 

(pemecahan masalah) untuk mengatasi masalah tersebut.  
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Di Kabupaten Kudus, tepatnya di bantaran sungai Logung, Desa 

Tanjungrejo,Kecamatan Jekulo, Kudus terdapat sebuah aliran sungai yang 

digunakan masyarakat sekitar untuk penambangan pasir. Pasir yang dihasilkan 

merupakan jenis pasir sungai yang biasa dipergunakan untuk keperluan bahan 

campuran. Nama sungai Logung, menurut warga diambil dari lahan pertanian 

yang ditanam warga sekitar aliran sungai yaitu telo (ketela) dan Jagung, sehingga 

penggabungan nama kedua tanaman ini menjadi logung. Memang tidak bisa 

dipungkiri banyaknya warga menanam lahan pertanian di sekitar lereng gunung 

pati ayam berupa ketela dan jagung sangat mengandalkan air sungai logung yang 

mengalir dibawahnya. Pasir di sungai Logung ini juga dimanfaatkan oleh 

masyarakat sekitar untuk bahan bangunan.  

Lebih spesifik lagi, penelitian ini diambil pada depo pasir Tanjungrejo yang 

terletak pada bantaran sungai Logung. Sebelum pembangunan bendungan pada 

sungai Logung terdapat banyak penambangan pasir yang dilakukan masyarakat 

setempat, namun sekarang hanya tinggal menyisakan 1 penambangan pasir pada 

kecamatan Tanjungrejo yang dilakukan oleh bapak Sutardi, beliau memberi nama 

penambanganya dengan Depo Tanjungrejo. Meskipun hanya tinggal menyisakan 

1 depo saja, namun peminat dari pasir ini masih cukup tinggi terlebih dari 

masyarakat setempat yang digunakan untuk keperluan pekerjaan baik konstruksi 

beton maupun plesteran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik dan kelayakan 

pasir sungai Logung sebagai bahan pekerjaan konstruksi beton yaitu mengetahui 
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nilai berat jenis, kadar lumpur, kadar zat organik, kekekalan butir, serta modulus 

kehalusan pasir sungai Logung. 

1. 2  Identifikasi Masalah 

Dari beberapa uraian yang dikemukaan pada latar belakang, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Minimnya eksplorasi pengetahuan sumber tambang penghasil pasir yang 

ada di Indonesia. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis pasir yang digunakan. 

3. Karakteristik fisik material pasir depo Tanjungrejo sungai Logung untuk 

pekerjaan konstruksi beton. 

1. 3  Batasan Masalah 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan 

permasalahan yang terlalu luas. Faktor-faktor yang dikaji pada penelitian 

difokuskan pada spesifikasi teknis material Sungai Logung. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini meliputi : 

1. Nilai kekekalan butir  

2. Nilai kadar zat organik 

3. Nilai berat jenis  

4. Nilai kadar lumpur 

5. Nilai modulus kehalusan 
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1. 4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah : 

1. Berapa nilai berat jenis pasir depo Tanjungrejo? 

2. Berapa nilai kekekalan butir depo Tanjungrejo? 

3. Berapa nilai kadar lumpur pasir depo Tanjungrejo? 

4. Berapa nilai modulus kehalusan pasir depo Tanjungrejo? 

5. Berapa nilai kadar zat organik pasir depo Tanjungrejo? 

6. Apakah layak pasir depo Tanjungrejo dijadikan sebagai bahan 

pekerjaan konstruksi beton? 

1. 5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memliki tujuan untuk : 

1. Mengetahui nilai berat jenis pasir depo Tanjungrejo 

2. Mengetahui nilai kekekalan butir pasir depo Tanjungrejo 

3. Mengetahui nilai kadar lumpur pasir depo Tanjungrejo 

4. Mengetahui nilai modulus kehalusan pasir depo Tanjungrejo 

5. Mengetahui nilai kadar zat organik pasir depo Tanjungrejo 

6. Mengetahui kelayakan pasir depo Tanjungrejo ini sebagai bahan 

pekerjaan konstruksi beton 
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1. 6  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang 

bermanfaat. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritus dan 

manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi referensi pemilihan 

tanah untuk konstruksi bangunan 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan mampu menambah ilmu 

serta wawasan yang bermanfaat. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

referensi tentang penggunaan jenis pasir sungai yang bisa digunakan 

untuk konstruksi. 

c. Bagi penambang pasir, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang pasir Logung ini 

sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penambang pasir Logung 

tersebut. 

1. 7  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang 

istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi, maka penulis perlu untuk 

memberikan penegasan pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan 

pembatasan masalahnya sebagai berikut : 



 
 

 
 

7 

a. Karakteristik Fisik 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) karakteristik adalah 

mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, sedangkan fisik adalah 

jasmaniah, badaniah. 

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik fisik adalah sifat khas badan 

tertentu. Pada penelitian kali ini yang dimaksut dalam karakteristik fisik pasir 

adalah : 

1. Kekekalan butir 

2. Kadar zat organik 

3. Berat jenis 

4. Kadar lumpur 

5. Modulus kehalusan 

 

b. Pasir Sungai 

Pasir sungai adalah salah satu jenis varian pasir yang berasal dari sungai dan 

memiliki ukuran diameter yang tidak terlalu besar namun tidak terlalu kecil. Pasir 

ini dapat ditambang langsung dari sungai dan umumnya hasil dari terkikisnya 

batuan sungai yang memiliki sifat keras dan tajam. Ukuran pasir ini adalah antara 

0,063 hingga 5 mm.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

Pasir adalah bahan material yang berbentuk butiran. Butiran pada pasir umumnya 

berukuran antar 0,0625 hingga 2 mm. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal 

pembentuknya. Berikut ini adalah beberapa jenis pasir yang ada di Indonesia : 

a) Pasir Sungai 

Dapat diperoleh dari dasar sungai atau tepi sungai, fisik pasir ini terdiri 

dari butiran halus bulat, jenis pasir sungai adalah pasir jenis halus yang warnanya 

putih keabu-abuan, penggunaan Ini pasir ini dapat digunakan secara luas untuk 

semua tujuan kegiatan konstruksi seperti plesteran dan beton. 

b) Pasir laut 

Jenis pasir ini dapat diperoleh dari pantai laut. Jenis pasir ini terdiri dari 

butiran bulat, tipe pasirm ini juga merupakan pasir jenis halus yang memiliki 

warna laut berwarna coklat muda, untuk penggunaan jenis pasir ini biasanya tidak 

digunakan untuk pekerjaan konstruksi, karena memiliki garam yang menarik uap 

air dari atmosfer dan menyebabkan kelembaban, yang mengharus dicuci bersih 

sebelum digunakan dalam konstruksi. 

c)   Pasir buatan 

Pasir ini biasa dijadikan alternatif yang efektif untuk pasir sungai. 

Diproduksi dengan menghancurkan batu basal atau granit dan termasuk dalam  

jenis pasir kasar. 



 
 

 
 

9 

Pasir banyak dipergunakan untuk bahan bangunan mulai dari struktur paling 

bawah hingga paling atas dalam bangunan. Beberapa penggunaan pasir dalam 

bangunan dapat dijumpai seperti penggunaan sebagai urugan bawah pondasi, 

sebagai spesi dan sebagai campuran beton bertulang maupun tidak bertulang. 

Secara sederhana jika pasir digenggam sekeras-kerasnya lalu lepaskan, jika pasir 

yang dilepaskan menggumpal itu menunjukan pasir memiliki kandungan 

lumpur/tanah yang banyak sehingga tidak baik atau jelek untuk bahan bangunan 

dan sebaliknya apabila setelah dilepas jatuh lalu bertebaran maka itu adalah pasir 

dengan kualitas yang cukup bagus karena memiliki kandungan lumpur/tanah yang 

sedikit. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian yang relevan 

mengenai kualitas pasir yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya guna sebagai 

acuan dan pedoman. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan 

pembahasan ini : 

1 Endroyo, Bambang. 2007. Kualitas Pasir Muntilan (Jawa Tengah) Ditinjau 

Dari Tempat Pengambilan Dan Musim Pengambilan. E-Jurnal Wahana 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. 

2 Endroyo, Bambang. 2003. Hubungan Antara Perbaikan Gradasi Pasir 

Lokal Dengan Kuat Tekan Dan Biaya Beton Di Kepulauan Karimun Jawa. 

E-Jurnal Volume 11, No.1, Edisi xxv . 
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3 Suroso, Heri. 2012. Analisa Gradasi Agregat Campuran Pasir Pantai Dan 

Pasir Lokal Sebagai Bahan Beton Kedap Air Dan Beton Normal. E-Jurnal 

Teknik Sipil & Perencanaan. Nomor 2 Volume 4. Hal 121-130. 

2.1 Karakteristik Fisik Pasir 

Penelitian ini peneliti berfokus pada pasir sungai yang akan diteliti 

mengenai karakteristik fisiknya. Persyaratan Agregat Halus berdasarkan PBI 

(Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971) adalah sebagai berikut : 

a. Tidak boleh mengandung lumpur lebih besar dari 5 % berat. 

b. Tidak boleh mengandung bahan organis terlalu banyak. 

c. Pasir harus terdiri dari butir tajam dan keras 

d. Butiran pasir harus terdiri dari beraneka ragam, Jika diuji dengan test ayakan 

ISO  

- Sisa di atas ayakan 4 mm minimal 2 % berat total 

- Sisa di ayakan 1 mm minimum 10 % berat total 

- Sisa di ayakan 0.25 mm minimum 80 – 90 % berat total 

e. Memiliki nilai tingkat kekekalan sebesar >10%  

Pada penelitian ini karakteristik fisik pasir yag akan diuji adalah : 
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a) Kekekalan butir 

Kekekalan pasir adalah nilai kekekalan pasir terhadap proses pelarutan dan 

disintegrasi oleh sebab perendaman didalam larutan Magnesium Sulfat maupun 

Natrium Sulfat (SNI 3407:2008). 

b) Modulus kehalusan 

Pemeriksaan modulus halus pasir adalah cara untuk mengetahui nilai kehalusan 

atau kekasaran suatu agregat. Kehalusan atau kekasaran agregat dapat 

mempengaruhi kelecakan dari mortar beton, apabila agregat halus yang terdapat 

dalam mortar terlalu banyak akan menyebabkan lapisan tipis dari agregat halus 

dan semen akan naik ke atas. Gradasi Agregat dan ukuran butir maksimum 

berkaitan erat dengan besarnya luas permukaan agregat, banyaknya air yang 

dibutuhkan dan kadar smen dalam beton Gradasi yang baik akan memberikan 

tingkat optimal untuk mendapatkan kekuatan beton maksimum.  

Berikut adalah Gradasi agregrat halus menurut SK.SNI T-15-1990-03 yang 

dijelaskan dalam tabel berikut ini : 
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Lubang 

Ayakan 

(mm) 

Persen Berat Tembus 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

10 

4,80 

2,40 

1,20 

0,60 

0,30 

0,15 

100 

90 – 100 

60 – 95 

30 – 70 

15 – 34 

5 – 20 

0 – 10 

100 

90 – 100 

75 – 100 

55 – 100 

35 – 59 

8 – 30 

0 – 10 

100 

90 – 100 

85 – 100 

75 – 100 

60 – 79 

12 – 40 

0 – 10 

100 

95 – 100 

95 – 100 

90 – 100 

80 – 100 

15 – 50 

0 – 15 

Tabel 2.1 Pengelompokan zona kekasaran pasir 

Kekasaran Pasir dikelompokkan menjadi 4 Zona : 

1) Zone 1 : Pasir Kasar 

2) Zone 2 : Pasir Agak Kasar 

3) Zone 3 : Pasir Agak Halus 

4) Zone 4 : Pasir Halus 

Menurut (SNI 3423:2008 Cara Uji Analitis Ukuran Butir Tanah)  Saringan 

dengan ukuran lubang besar diletakkan di atas saringan yang mempunyai ukuran 

lubang lebih kecil.  

c) Berat jenis  

Berat jenis adalah perbandingan antara berat dari satuan volume dari suatu 

material terhadap berat air dengan volume yang sama pada temperatur yang 
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ditentukan. Peraturan Umum Untuk Bahan Bangunan Di Indonesia (PUBI), 1982 

Pasal 11 Pasir Beton “Syarat berat jenis pasir yang baik adalah 2.4-2.9”. Untuk 

pengujian ini, pasir yang digunakan harus berada pada kondisi SSD (Satured 

Surface Dry). SSD adalah  keadaan pada agregat dimana tidak terdapat air pada 

permukaannya tetapi pada rongganya terisi oleh air sehingga tidak mengakibatkan 

penambahan maupun pengurangan kadar air dalam beton. 

Menurut (SNI 1964:2008) Tanah yang digunakan pada uji berat jenis 

dilakukan terhadap benda uji basah atau benda uji kering oven. Berat dari contoh 

uji kering oven paling sedikit 25 gram dengan menggunakan botol ukur, dan 

sedikitnya 10 gram apabila menggunakan botol yang dilengkapi dengan 

penutupnya.  

Tanah kering oven yaitu apabila contoh tanah yang digunakan harus 

dikeringkan selama paling kurang 12 jam atau sampai beratnya tetap, dalam 

sebuah oven dengan temperatur 120˚C dinginkan pada temperatur ruang, 

kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam piknometer. Air suling  harus 

ditambahkan ke dalam piknometer dalam jumlah yang dapat menutupi contoh 

secara keseluruhan. Contoh harus direndam selama paling kurang 12 jam. 

Pengujian berat jenis dilakukan dengan sistem ganda (duplo) dan hasilnya 

dirataratakan.  

d) Kadar lumpur 

Salah satu syarat teknis adalah agregat halus (pasir) tidak boleh 

mengandung lumpur lebih dari 5 % berat pasir. Kadar lumpur agregat normal 
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yang diijinkan SK SNI S–04–1989–F untuk agregat halus (pasir) maksimal 5%. 

Kandungan lumpur yang berlebihan pada pasir ini akan mengurangi daya lekat 

dengan pasta semen. 

Yang dimaksud dengan kandungan lumpur adalah persentase ukuran 

butiran yang lolos saringan :  

1) No. 200  ASTM , atau  

2) No. 200 British Standar, atau  

3) No. 80 DIN (Jerman) atau  

4) Ukuran lubang saringan standar SI = 0,075 mm atau 75 μm.  

PBI 1971.N.I-2 menetapkan ukuran saringan 0,063 mm atau 63 μm atau 

no 230 (ASTM) sebagai patokan pengukuran kandungan lumpur. Pengujian di 

laboratorium umumnya dilakukan dengan metoda pencucian sesuai ASTM C-117 

(Standard Test Method for Materials Finer than 75-μm (No. 200) Sieve in Mineral 

Aggregates by Washing). Dan untuk cara pengukuran kadar lumpur secara praktis 

di lapangan dilakukan dengan pengocokan. 

e) Kadar zat organik 

Bahan-bahan organik yang terdapat pada kandungan pasir biasanya ikut 

terbawa saat penambangan dilakukan, baik berupa humus maupun zat organik 

lainya. Bahan organik ini bisa membawa  dampak negatif seperti dapat membuat 

menjadi asam dan bereaksi terhadap semen sehingga kekuatan beton berkurang 

dan proses pengerasan beton berlangsung lebih lambat.  
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Campurkan material uji dengan NaOH 3% dan diamkan selama 24 jam. 

Apabila warna yang dihasilkan lebih gelap dengan warna standard maka dianggap 

mengandung bahan organic yang merugikan untuk digunakan didalam beton 

begitu juga sebaliknya (SNI 2816:2014). 

2.2 Kerangka Berfikir 

Pasir merupakan salah satu komponen/bahan yang sangat penting untuk 

pembangunan. Untuk dapat digunakan sebagai bahan beton, pasir harus 

memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut sudah diatur didalam PBI 

1971 disebutkan mengenai persyaratan pasir atau agregat halus yang baik sebagai 

bahan bangunan sebagai berikut : 

1. Agregat halus harus terdiri dari butiran yang tajam dan keras dengan 

indeks kekerasan < 2,2. 

2. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat sebagai berikut: 

3. Jika dipakai natriun sufat bagian hancur maksimal 12%. 

4. Jika dipakai magnesium sulfat bagian halus maksimal 10%. 

5. Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% dan apabila pasir 

mengandung lumpur lebih dari 5% maka pasir harus dicuci. 

6. Pasir tidak boleh mengadung bahan-bahan organik terlalu banyak, yang 

harus dibuktikan dengan percobaan warna dari Abrans–Harder dengan 

larutan jenuh NaOH 3%. 

7. Susunan besar butir pasir mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 

sampai 3,8 dan terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam. 
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Untuk menjelaskan kerangka berfikir akan di paparkan dengan diagram alir 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.3 Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (1998), hipotesis merupakan suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Berdasarkan kerangka perpikir di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Pasir depo Tanjungrejo memiliki nilai kekekalan butir yang memenuhi 

standard yang digunakan 

2. Pasir depo Tanjungrejo memiliki nilai kadar zat organic yang memenuhi 

standard yang digunakan 

3. Pasir depo Tanjungrejo memiliki nilai berat jenis yang memenuhi standard 

yang digunakan 

Dibandingkan 
Perbandingan 

A dan B 
Hasil 

Penelitian 

Standar 

yang 

Digunakan 

(B) 

Hasil Uji 

(A) 
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4. Pasir depo Tanjungrejo memiliki nilai kadar lumpur yang memenuhi 

standard yang digunakan 

5. Pasir depo Tanjungrejo memiliki nilai modulus kehalusan yang memenuhi 

standard yang digunakan 

6. Pasir depo Tanjungrejo sungai Logung layak digunakan sebagai bahan 

pekerjaan konstruksi beton. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan Tentang Penelitian 

Berdasarkan penelitian mengenai karakteristik fisik pasir depo Tanjungrejo sungai 

Logung di Kabupaten Kudus yang telah dilakukan pengujian dan penelitian, 

didapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Nilai Kekekalan, dengan menggunakan standard PBI 1971 halaman 23 

ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pasir ini memiliki nilai kekekalan yang 

memenuhi standard. 

2. Kadar Zat Organik, dengan menggunakan standard PBI 1971 halaman 23 

ayat (4) dapat disimpulkan bahwa pasir ini memiliki kandungan zat 

organic yang memenuhi standard.  

3. Nilai Berat Jenis, dengan menggunakan standard SNI 1964 : 2008 dapat 

disimpulkan bahwa pasir ini memiliki nilai berat jenis yang memenuhi 

standard. 

4. Kadar Lumpur, dengan menggunakan standard PBI 1971 halaman 23 ayat 

(3) dapat disimpulkan bahwa pasir ini memiliki kandungan kadar lumpur 

yang memenuhi standard dengan catatan sebelum digunakan harus 

dicuci terlebih dahulu 

5. Nilai Modulus Kehalusan, dengan menggunakan standard PBI 1971 

halaman 23 ayat (5) disimpulkan bahwa pasir ini termasuk dalam kategori 

pasir kasar yang berada didalam zona 1. 
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6. Berdasarkan hasil dengan membandingkan standard yang digunakan, dapat 

disimpulkan bahwa pasir ini bisa dijadikan bahan utama pembuatan beton 

dengan catatan pasir harus dicuci hingga bersih terlebih dahulu. 

5.2 Keterbatasan Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini, memiliki beberapa keterbatasan 

sebagai berikut : 

1. Peneliti tidak bisa mengetahui adakah perbedaan hasil uji dengan 

tambahan variabel musim dan cuaca karena peneliti mengambil sampel 

hanya saat musim kemarau.  

2. Metode pencucian terhadap sampel dengan cara lainya tidak dilakukan 

karena keterbatasan waktu. 

5.3 Saran  

 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa 

saran yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan 

dapat dilakukan penelitian lebih mendetail mengenai spesifikasi pasir 

ini untuk kedepannya. 

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi untuk dapat 

diperluas tidak hanya mengenai spesifikasi namun bisa dengan kuat 

tarik maupun kuat tekan pembuatan mortar. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan semangat 

pembaca untuk melakukan penelitian serupa dengan bahan uji dari 

daerah lain. 
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