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ABSTRAK 
 
 

Pembangunan infrastruktur gedung dan jembatan di berbagai daerah di Indonesia tumbuh 
dengan pesatnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun demikian, pertumbuhan tersebut 
ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan, khususnya dalam pekerjaan 
pembetonan. Banyak laporan yang diperoleh dari lokasi konstruksi yang memperlihatkan 
berbagai permasalahan yang terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berupa 
drop nya mutu beton terpasang, jeleknya kualitas beton terpasang (ditemukan honeycomb, 
permukaan finish yang jelek, berbagai keretakan, cold joint) dan lain-lain. 
 
Makalah ini menyajikan berbagai permasalahan yang dijumpai pada pekerjaan konstruksi beton 
di lapangan. Permasalahan tipikal yang sering terjadi pada konstruksi beton akan dibahas secara 
komprehensif satu persatu, disertai dengan contoh-contoh kasus nyata yang diperoleh dari lokasi 
konstruksi. Penyebab masing-masing permasalahan akan diidentifikasi sehingga bentuk-bentuk 
pencegahannya pun dapat direkomendasikan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan 
pembelajaran agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang.  
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1. PENDAHULUAN 
 
Kualitas konstruksi yang dihasilkan di lapangan, selain dipengaruhi oleh tepat tidaknya 
spesifikasi bahan dan pelaksanaan yang digunakan, juga sangat dipengaruhi oleh 
kualitas pelaksanaan. Bila ada hal yang kurang tepat pada pelaksanaan, tanda-tanda 
khusus, seperti keretakan dan lain-lain, akan langsung terlihat pada konstruksi beton 
yang dihasilkan. 
 
Dengan semakin maraknya pembangunan infrastruktur di Indonesia belakangan ini, 
semakin meningkat juga bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan. 
Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berupa drop nya mutu beton 
terpasang, jeleknya kualitas beton terpasang (ditemukan honeycomb, permukaan finish 
yang jelek, berbagai keretakan, cold joint) dan lain-lain. Salah satu penyebab 

permasalahan tersebut adalah banyaknya hal-hal mendasar yang mulai terlupakan pada 
pelaksanaan konstruksi saat ini. Makalah ini menyajikan contoh-contoh permasalahan 
yang banyak dijumpai di lapangan. Penyebab permasalahan yang ada akan dibahas, 
termasuk bentuk-bentuk pencegahannya. 
 
 

2. BERBAGAI PERMASALAHAN KONSTRUKSI BETON 
 
Baik tidaknya kualitas pelaksanaan di lapangan dapat diukur dari kualitas konstruksi 
yang dihasilkan. Banyak dijumpai kasus dimana setelah cetakan dibuka permukaan 
beton memperlihatkan tanda-tanda keropos, keretakan dan bentuk-bentuk 
ketidaksempurnaan lainnya. 
 
Gambar 1 dibawah ini memperlihatkan contoh bentuk-bentuk honeycomb yang sering 
dijumpai pada pekerjaan konstruksi beton. 
 



           

 
(a)                                                                       (b) 

Gambar 1 Contoh Keropos pada Beton: (a) akibat Workabilitas Campuran Beton yang 
Rendah, (b) akibat Penulangan yang Terlalu Rapat 

 
Honeycomb pada gambar 1a diatas sering kali disebabkan oleh tidak kompatibel nya 
spesifikasi beton yang digunakan untuk pengecoran dengan tingkat kesulitan 
pengecoran serta kondisi kerapatan penulangan yang ada pada elemen struktur yang 
dicor. Spesifikasi yang dimaksud diantaranya terkait dengan: 
 
 
 

 Persyaratan ukuran maksimum agregat yang digunakan. 
SNI 2847-2013 Pasal 3.3.2 (2013) mensyaratkan bahwa ukuran maksimum 
agregat campuran beton yang digunakan tidak boleh melebihi ¾ spasi bersih 
antar tulangan. Namun, batasan ini seringkali dilupakan dalam suatu pekerjaan 
konstruksi. Akibatnya, campuran beton dipaksa untuk tersegregasi secara fisik.  

 Persyaratan nilai slump/workabilitas minimum yang harus dimiliki campuran 
beton. 
Pemahaman dunia konstruksi terhadap nilai slump dan workabilitas cendrung 
masih rancu. Banyak pihak berasumsi bahwa nilai slump selalu berkorelasi 
positif dengan workabilitas; padahal hal ini tidaklah tepat. Campuran yang nilai 
slump nya tinggi belum tentu memiliki workabilitas yang tinggi. Di lain pihak, 
campuran yang memiliki workabilitas yang tinggi sudah pasti memiliki nilai slump 
yang juga tinggi. Campuran beton yang kandungan airnya tinggi akan memiliki 
nilai slump yang tinggi, namun memiliki workabilitas yang rendah. Beton dengan 
campuran seperti ini cendrung kurang kohesif dan kurang konsisten, sehingga 
mudah mengalami bentuk-bentuk segregasi, seperti bleeding dan lain-lain. 
Berdasarkan definisi, workabilitas beton adalah kemudahan beton untuk 



dikerjakan, yang mencakup kemudahan beton untuk diaduk (dicampur), dialirkan, 
dipompa, ditempatkan, dipadatkan serta di-finish dengan tetap mempertahankan 
semaksimal mungkin sifat homogenitasnya (dalam hal ini, campuran diharapkan 
memiliki sifat konsistensi yang tinggi). Campuran beton yang memiliki 
workabilitas yang tinggi hanya dapat dicapai bila pada campuran beton 
ditambahkan bahan additive seperti VMA (Viscosity Modifying Agent) atau 
Superplastisizer. Namun, karena harganya yang mahal, bahan-bahan additive ini 
sering kali diminimalkan (bahkan dihindari) penggunaannya. Banyak ditemukan 
contoh proyek-proyek konstruksi besar yang ternyata tidak menggunakan bahan 
superplastisizer dalam campuran beton yang dipakai untuk pengecoran. Dalam 
proyek-proyek tersebut, nilai slump yang disyaratkan dicapai melalui 
penggunaan kandungan air yang tinggi dalam campuran beton. Praktek seperti 
ini pada hakekatnya tidak tepat, karena campuran beton yang dihasilkan tidak 
akan memiliki konsistensi yang baik. 
 
Hal lain yang juga sering menjadi penyebab terjadinya honeycomb adalah nilai 

slump yang terkadang dispesifikasikan terlalu rendah untuk suatu pekerjaan 
yang melibatkan elemen struktur yang sulit dicor. 

 
Keropos ataupun honeycomb juga dapat disebabkan oleh terlalu rapatnya spasi 

tulangan yang terpasang (Gambar 1b). SNI 2847-2013 Pasal 7.6.1 pada hakekatnya 
membatasi spasi bersih minimum yang diijinkan antar tulangan, yaitu sebesar diameter 
baja tulangan yang digunakan atau minimum 25 mm. Untuk baja tulangan yang 
dibundel, satu unit batang tulangan bundel harus diperlakukan sebagai tulangan tunggal 
dengan diameter yang disetarakan berdasarkan luasan penampang ekivalen (SNI 2847-
2013 Pasal 7.6.6.5). Namun, pada kenyataannya hal ini sering dilanggar dalam suatu 
pekerjaan konstruksi (lihat Gambar 2). Pada gambar tersebut, spasi antar baja tulangan 
terlihat kurang daripada ukuran diameter baja tulangan itu sendiri. Salah satu 
penyebabnya adalah keengganan untuk menggunakan diameter baja tulangan yang 
besar. Di dunia konstruksi Indonesia, diameter baja tulangan terbesar yang umum 
digunakan adalah diameter 32 mm. Diameter 40 mm atau yang lebih besar dihindari 
penggunaannya karena menuntut penggunaaan coupler atau mechanical connector 

untuk penyambungan tulangan (sebagaimana dipersyaratkan SNI 2847-2013 Pasal 
12.14.2.1). 
 
Gambar 3 dibawah ini memperlihatkan contoh permasalahan segregasi yang dapat 
terjadi akibat campuran beton yang mengandung air berlebih sehingga bersifat kurang 
kohesif (memiliki konsistensi yang rendah). Pada gambar tersebut terlihat distribusi 
agregat kasar yang tidak merata di sepanjang sampel silinder. Fenomena segregasi 
dapat berdampak pada tingginya variasi mutu beton sampel core drill (atau kuat tekan 
aktual) yang dihasilkan. Selain itu, berat jenis sampel core drill yang dihasilkan juga 
cendrung sangat bervariasi. 
 
Pada elemen pelat, salah satu bentuk segregasi yang umum terjadi adalah bleeding. 
Fenomena bleeding adalah fenomena naiknya air kepermukaan yang disertai penurunan 
material campuran beton yang berat jenis nya besar, yaitu dalam hal ini bahan agregat 
kasar. Naiknya air ke permukaan akan menyebabkan tingginya rasio air semen 
campuran beton di permukaan, yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya kuat 
tekan beton di permukaan. Pada pelat basement atau perkerasan rigid yang akan dilalui 
kendaraan, fenomena bleeding ini dapat menyebabkan rendahnya tahanan abrasi 
permukaan beton yang dihasilkan, sehingga mortar beton dipermukaan cendrung 
menjadi mudah tergerus oleh lintasan kendaraan (Gambar 4). 



 

 
 
Gambar 2 Contoh Penulangan yang Rapat dan tidak Sesuai Ketentuan SNI 2847-2013 

 

 
 

Gambar 3 Contoh Segregasi Agregat Kasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 4 Permukaan Beton yang Mudah Tergerus akibat Bleeding 



 
Beton yang mengandung kelebihan air juga cendrung mudah mengalami retak susut. 
Retak susut plastis memiliki pola yang tidak beraturan dan sudah mulai terbentuk saat 
beton masih plastis. Air berlebih pada beton dapat terjadi karena komposisi campuran 
nya yang memang mengandung volume air yang besar per m3. Air berlebih juga dapat 
terjadi karena penambahan air yang dilakukan dilapangan. Gambar 5 berikut 
memperlihatkan bentuk-bentuk retak susut plastis pada permukaan beton yang baru 
dicor. Untuk melihat apakah air berlebih tersebut terjadi karena penambahan air setelah 
pengambilan sample silinder kontrol atau bukan dapat dibuktikan melalui perbandingan 
berat jenis sampel silinder kontrol dan berat jenis sampel core drill. Bila terjadi 
penambahan air, perbedaan berat jenis tersebut akan sangat signifikan. Selain itu, hasil 
uji porositas atau void rasio beton juga dapat digunakan untuk tujuan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5 Permukaan Beton yang Mengalami Retak Susut Plastis 

 
Gambar 6 memperlihatkan contoh pemisahan yang terlihat secara visual pada 
sambungan konstruksi. Hal ini disebabkan oleh kurang tepatnya penyiapan permukaan 
yang dilakukan pada daerah sambungan konstruksi. Berdasarkan ketentuan SNI 2847-
2013 Pasal 6.4, daerah sambungan konstruksi harus dipersiapkan dengan baik. 
Permukaan beton lama yang akan disambung haruslah kasar, bersih dan bebas dari 
debu, laitance (beton lunak), serpihan, minyak dan lain-lain. Beton lunak (laitance) 
cendrung terbentuk secara berlebihan pada permukaan beton yang campuran betonnya 
memiliki konsistensi yang rendah. 
 
Kekasaran pada permukaan beton di daerah sambungan diperlukan untuk memobilisir 
tahanan friksi di daerah sambungan. Selain itu, permukaan tersebut juga harus bersih 
dan bebas dari kotoran/debu dan lain-lain agar ikatan adhesi yang baik dapat terealisasi 
antara beton lama dan beton baru. Idealnya, sebelum beton dicor, permukaan beton 
lama sebaiknya dikondisikan lembab (namun harus bebas dari genangan air).  
 



 
 

Gambar 6 Contoh Sambungan Konstruksi yang Kurang Baik 
 
Gambar 7 memperlihatkan lokasi sambungan konstruksi pada kolom yang mengalami 
kerusakan karena pelaksanaannya cendrung diposisikan agak jauh di bawah sofit balok. 
Pada saat hal ini dilakukan, akan ada bagian kolom yang free standing yang mutu 
betonnya kemungkinan berbeda dengan mutu beton rencana kolom. Hal ini berbahaya 
bagi keamanan struktur dan sebenarnya tidak direkomendasikan mengingat 2 hal 
berikut ini, yaitu: 
 

 Mutu beton kolom yang cendrung berbeda dengan mutu beton balok dan pelat. 
Berdasarkan SNI 2847-2013 Pasal 10.12, bila pengecoran area joint balok kolom 
(dari posisi sofit balok ke atas) disamakan dengan pengecoran beton pada balok 
dan pelat maka rasio mutu beton kolom terhadap mutu beton balok dan pelat 
tidak boleh lebih besar daripada 1,4. Perlu dicatat bahwa pemisahan pengecoran 
kolom dalam ketentuan ini hanya dapat dilakukan didaerah join balok-kolom yang 
memang cendrung lebih kaku dari pada bagian kolom yang free standing. Bila 

mutu kolom dan pelat berbeda dan sambungan konstruksi ditempatkan pada 
bagian kolom yang free standing, maka akan ada bagian kolom yang mutu 
betonnya rendah. Bila pada kolom bekerja gaya aksial yang besar, bagian kolom 
dengan mutu yang lebih rendah tersebut akan rentan terhadap keretakan akibat 
aksial tekan. 
 
  

 Efek konsolidasi pada elemen vertikal yang cukup tebal pengecorannya. 
Tujuan penerapan sambungan konstruksi pada pengecoran kolom yang 
biasanya ditempatkan persis di bawah sofit balok adalah untuk memberi 
kesempatan beton kolom terkonsolidasi. Untuk elemen vertikal seperti kolom, 
efek konsolidasi tersebut terhadap perubahan tinggi kolom adalah cukup 
signifikan. Bila sambungan konstruksi kolom ditempatkan jauh dibawah sofit 
balok maka tebal pengecoran kolom di atas sambungan konstruksi akan 
cendrung lebih besar, sehingga efek konsolidasi di bagian kolom tersebut juga 
akan signifikan dan dapat menyebabkan deformasi yang juga besar. 

 



           
 

 Gambar 6 Kerusakan di Daerah Sambungan Konstruksi pada Kolom 
 
Masalah lain yang sering dijumpai di lapangan adalah jatuhnya nilai hasil uji kuat tekan 
beton spesifikasi (potensial) dan juga beton terpasang. Kuat tekan beton spesifikasi 
(potensial) adalah nilai kuat tekan yang merepresentasikan nilai ideal yang dapat 
dihasilkan dari suatu rancangan campuran beton yang digunakan. Nilai kuat tekan beton 
spesifikasi diperoleh dari uji tekan pada sampel silinder kontrol. Nilai kuat tekan ini juga 
digunakan untuk menilai kinerja penyedia beton ready mix. Kuat tekan beton terpasang 
(aktual), di lain pihak, bukanlah nilai yang ideal. Nilai kuat tekan ini diperoleh dari uji 
tekan sampel core drill dan pada dasarnya dipengaruhi oleh pengerjaan beton di 
lapangan (yaitu penempatan, pemadatan dan perawatan) yang tidak pernah bisa se 
ideal yang dilakukan pada pengecoran silinder kontrol. Oleh karena itu, adalah tidak 
realistis untuk berharap bahwa nilai kuat kuat tekan beton aktual untuk mencapai nilai 
yang minimal sama dengan kuat tekan beton spesifikasi (ACI 228.1R-03 (2003)). Seiring 
dengan hal ini, SNI 2847-13 Pasal 5.6.5.4 mengijinkan nilai kuat tekan beton aktual 
individu minimal 75% nilai spesifikasi atau nilai rata-rata nya minimal 85% nilai 
spesifikasi. 
 
Walaupun ada toleransi, dalam kenyataannya sering dijumpai fakta bahwa nilai kuat 
tekan beton aktual yang diperoleh dari hasil uji sampel core drill lebih rendah dari nilai 
minimal yang disyaratkan oleh SNI 2847-13 Pasal 5.6.5.4 (2013). Banyak hal yang 
menjadi penyebab hal ini, diantaranya: 

 Pemadatan beton yang kurang sempurna. 
Hal ini dapat disebabkan oleh workmanship yang kurang baik atau penggunaan 
campuran beton dengan nilai workabilitas yang memang rendah. Akibat dari 
proses pemadatan yang kurang sempurna, akan banyak udara yang 
terperangkap di dalam beton. Berdasarkan “rule of thumb”, peningkatan rongga 
udara sebanyak 2% dapat menurunkan kuat tekan beton hingga 10% (Neville, 
2013). Gambar 7 memperlihatkan contoh sampel silinder yang mengandung 
banyak rongga udara yang terperangkap. Berdasarkan pengalaman, untuk 
pekerjaan dengan workmanship yang kurang baik, peningkatan rongga udara 



yang terperangkap tersebut dapat mencapai hingga 10% (atau setara dengan 
penurunan mutu beton hingga 50%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Standard deviasi 
Perawatan 
Dll   

  
ACI 228.1R-03 Sect 1.2 
Ada beberapa issue yang perlu dibahas terkait hal ini, diantaranya definisi kuat tekan 
beton terpasang (aktual) versus kuat tekan spesifikasi (potensial). 
 
Beton yang dirawat di lapangan 
 

3. UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN 
 
 

Gambar 7 Gambaran Rongga Udara yang Terperangkap pada Beton 

 
 Kurangnya perawatan yang dilakukan 

Faktor perawatan juga dapat mempengaruhi nilai kuat tekan beton aktual yang 
dihasilkan. Beton yang tidak dirawat (dan selalu berada dalam lingkungan yang 
kering) dapat kehilangan kuat tekan potensialnya hingga 50% (lihat Gambar 8). 
ACI 308.1M-11 (ACI 308, 2011) dan SNI 2847-2013 Pasal 5.11.1. 
menspesifikasikan bahwa konstruksi beton di lapangan harus dirawat secara 
konsisten dan terus menerus selama minimum 7 hari setelah pengecoran. Beton 
yang dirawat secara konsisten selama 7 hari pertama hanya akan kehilangan 
kuat tekan potensial nya maksimum 5 hingga10% (Gambar 8). Untuk campuran 
beton yang bahan semen portlandnya diganti dengan abu terbang minimum 
10%, durasi perawatan sebaiknya diperpanjang hingga 10 hari pertama setelah 
pengecoran. 

 
 



 
 

Gambar 8 Pengaruh Perawatan pada Nilai Kuat Tekan Beton 

 
Dunia konstruksi kita saat ini belum terbiasa melakukan pengecekan terhadap 
efektifitas perawatan yang diterapkan di lapangan. SNI 2847-2013 Pasal 5.6.4 
memberikan pendekatan untuk hal tersebut, yaitu melalui penyediaan silinder uji 
yang dirawat di lapangan. SNI 2847 Pasal 5.6.4.4 memberikan toleransi bahwa 
hasil uji tekan silinder uji yang dirawat di lapangan boleh jatuh hingga 85% kuat 
tekan silinder uji pembanding yang dirawat di laboratorium (biasanya direndam di 
dalam bak perawatan). Bila batas toleransi tersebut tidak terpenuhi maka 
prosedur perlindungan dan perawatan beton di lapangan harus diperbaiki dan 
ditingkatkan. 

 

 Permintaan yang kurang detil dalam pemesanan Ready Mix Concrete. 
Parameter yang umumnya dimintakan saat pemesanan beton ready mix 
adalah ukuran maksimum agregat, nilai slump, kuat tekan spesifikasi dan 
lain-lain. Nilai standar deviasi jarang dimintakan saat memesan beton 
ready mix. Bila tidak dimintakan, pihak penyedia beton ready mix akan 
mengasumsikan nilai standar deviasi yang hanya menggambarkan variasi 
material dan pekerjaan di batching plantnya saja untuk penentuan kuat 
tekan rata-rata perlu. Sehingga, variasi pekerjaan di lapangan belum 
terwakili di dalam standar deviasi yang diasumsikan tersebut. Hal ini 
tentunya dapat beresiko pada jatuhnya nilai kuat tekan beton aktual yang 
diperoleh. Kontraktor pelaksana mestinya punya nilai standar deviasi yang 
terdokumentasi terkait pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang mereka 
lakukan di lapangan. Sehingga, dalam penentuan kuat tekan rata-rata 
perlu untuk perancangan komposisi campuran beton, nilai tersebut juga 
dapat ikut dipertimbangkan.   
 
 
 
 

 
 



 
3. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, permasalahan beton yang banyak terjadi 
didunia industri konstruksi Indonesia pada umumnya bermuara pada beberapa hal, 
diantaranya: 
 

1. Faktor workabilitas campuran beton. 
Faktor workabilitas campuran beton yang digunakan merupakan faktor utama 
yang sangat mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan pembetonan di lapangan. 
Akibat penggunaan campuran beton yang workabilitasnya rendah atau tidak 
sesuai dengan jenis pekerjaan yang dihadapi, banyak dijumpai permasalahan 
pada hasil pengecoran, diantaranya keropos, mutu beton yang drop dan lain-lain. 
Seiiring dengan semakin kompleksnya konstruksi yang dibangun, penggunaan 
campuran beton yang bersifat “flow” atau “self compacting” sudah menjadi 
keniscayaan. 

2. Faktor workmanship pekerja lapangan. 
Faktor workmanship pekerja lapangan juga sangat mempengaruhi kualitas  
pekerjaan beton yang dihasilkan. Namun sayangnya, di banyak pekerjaan 
konstruksi, faktor ini tidak diantisipasi dalam perancangan campuran beton yang 
akan digunakan. Agar kuat tekan beton terpasang mencapai nilai minimum yang 
disyaratkan, standar deviasi terkait dengan kualitas pekerjaan pembetonan di 
lapangan sebaiknya ikut dipertimbangkan dalam perancangan campuran beton. 

3. Pemahaman pekerja konstruksi. 
Pemahaman pekerja konstruksi terhadap aturan dan spesifikasi pekerjaan 
pembetonan tentunya juga dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan beton yang 
dihasilkan. Berdasarkan paparan sebelumnya, faktor ini juga ternyata banyak 
dijumpai sebagai penyebab rendahnya kualitas hasil pekerjaan pembetonan di 
lapangan. Untuk perbaikan kedepan, pemahaman pekerja konstruksi terhadap 
aturan dan spesifikasi pekerjaan pembetonan di lapangan harus selalu 
ditingkatkan.  
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