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Di antara persyaratan kenyamanan suatu hunian adalah kenyamanan 

ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, 

serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Kenyamanan ruang gerak 

merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang yang 

memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan (UU No.28 tahun 2002). 

Pembangunan hunian bertingkat menjadi solusi dalam memaksimalkan 

luas ruang yang ada (lahan). Di sisi lain, ia menimbulkan permasalahan akibat 

upaya pemaksimalan ruang. Salah satunya adalah dengan merancang kolom 

yang tidak menerus ke fondasi di tengah ruangan. Struktur transfer dapat 

diartikan sebagai struktur lentur dan geser yang mentransfer berat dari beban 

dari kolom yang ada di atasnya dan mendistribusikannya ke kolom pendukung. 

Dalam hunian sedang dan tinggi, balok transfer merupakan struktur yang paling 

banyak digunakan (JH. Li & RKL Su, 2003). Balok transfer sering digunakan 

dalam bentuk balok tinggi pada bangun berlantai tinggi sama halnya seperti 

pilecap, dinding fondasi, braket, korbel dan lain-lain. Balok tinggi adalah suatu 

balok yang diperuntukkan memikul beban yang besar untuk diteruskan ke 

tumpuan oleh suatu dorongan gaya tekan yang merupakan dari beban luar dan 

gaya reaksi (Rogowsky & MacGregor, 1983). 

Analisis dilakukan dengan melakukan pemodelan pada program ETABS 

v9.7.4. Selanjutnya, hasil gaya dalam yang didapatkan akan dirancang dimensi 

dan tulangan pada komponen pelat, balok, dan kolom. Kemudian dilakukan 

pengecekan terhadap kapasitas dukung dari tiap komponen struktur. Dengan 

struktur yang sama dilakukan pemodelan struktur transfer yaitu dengan 

menghilangkan kolom di area tengah lobby lantai ground. Selanjutnya, 

dilakukan pendesainan ulang terhadap komponen yang melebihi kapasitas 

dukungnya. 
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Setelah tahap pengecekan komponen struktur selesai dilakukan, akan 

didapatkan hasil mengenai perubahan yang ada. Perubahan pada luas tulangan 

utama dan volume beton diketahui bertambah 4,76% & 5,00% pada struktur 

kolom dan 12,64% & 10,45% pada struktur balok. Komponen struktur yang 

mengalami perubahan disajikan dalam penjelasan BAB. Diketahui juga gaya 

terbesar yaitu pada komponen balok transfer (momen dan geser) dan kolom di 

area balok transfer (aksial). Detail perancangan tulangan dan beton struktur 

disajikan dalam lampiran. 

 

Kata kunci: Sistem transfer, balok transfer, balok tinggi. 
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