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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Perencanaan dan Perancangan Interior Natural 

Day Spa di Solo Baru 

Pertumbuhan ekonomi yang di barengi dengan perkembangan teknologi 

yang semakin pesat membuat masyarakat khususnya Surakarta menginginkan 

suatu kesempurnaan dalam segala hal termasuk penampilan. Sedangkan dengan 

semakin banyaknya aktifitas seseorang akan mengakibatkan stress yang tentunya 

dapat mempengaruhi intensitas seseorang dalam melaksanakan rutinitas. Maka 

setiap individu menginginkan berbagai cara dalam mengatasi stress, yang dapat 

pula berpengaruh terhadap penampilan seseorang menjadi tidak segar dan tidak 

menarik. Selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga 

mengakibatkan berbagai kepenatan. Dan masyarakat modern cenderung untuk 

lebih memilih bahan-bahan yang berasal dari alam atau “back to nature”, kerena 

dengan bahan yang mudah didapat dan mempunyai khasiat untuk tubuh. Sebagian 

orang mempercayai bahwa dengan melakukan spa dapat mengembalikan 

kebugaran ataupun stamina tubuh. Spa yaitu “Soluse Per Aqua” adalah bahasa 

Latin yang berarti sehat dengan air. (http://www.spas.com) .

Selain itu terdapat suatu pernyataan bahwa mandi dan berendam pada 

hakekatnya adalah insting hewani untuk membersihkan tubuh yang dilakukan 

secara berkala. Dilakukan tanpa disuruh atau dipaksakan dalam diri seseorang 
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akan timbul dengan sedirinya dorongan untuk membersihkan tubuhnya dari 

segala kotoran yang melekat. Setelah mandi dan berendam maka rasa puas yang 

akan timbul seusai mandi dan berendam, rasa percaya diri setelah terbebaskan 

dari berbagai kotoran yang melekat di tubuh. ( Asri, 2001, hal 40 ). Tetapi seiring 

dengan berjalannya waktu mandi berendam merupakan sebuah gaya hidup yang 

dipengaruhi oleh sosial ekonomi seseorang. Mandi berendam dengan bathtub kini 

lebih banyak digemari karena dengan cara ini dinilai lebih berpengaruh positif 

terhadap tubuh, kerena kegiatan mandi dapat menurunkan tingkat stress seseorang 

juga sebagai sarana untuk kegiatan perawatan kecantikan kulit. (Asri, 2002, hal 

22). 

Dari berbagai manfaat yang dirasakan, spa dapat dikatakan sebagai 

kebutuhan. Dimana selain berkhasiat untuk kesehatan, relaksasi, dan rekreasi juga 

dapat menambah rasa percaya diri seseorang yang telah menjalankannya. Karena 

sebagian besar manusia lebih banyak menggunakan otak dari pada otot pada 

jaman modern ini. Fisik menjadi pasif dan cenderung statis yang dapat 

mengakibatkan terganggunya metabolisme tubuh sehingga kesehatan terganggu 

baik fisik sekaligus mentalnya. Untuk itu diperlukan suatu wadah dimana dapat 

nenampung maupun mengatasi masalah tersebut yaitu dengan spa. Karena dengan 

melakukan beberapa terapi dan spa akan mengurangi stress. Spa sendiri sudah ada 

sejak zaman Romawi yang hingga sekarang semakin dikenal. Adapun akan lebih 

baik jika memanfaatkan teknologi yang telah berkembang yang akan dapat 

menujang kelancaran kegiatan pelayanan ataupun aktifitas sistem pengelolaannya. 

(http//:www.gregespa.com). 

Dalam sebuah spa hendaknya dapat memberikan kenyamanan untuk 

pengunjung baik dari fisik bangunan maupun efek  psikologis yang ditimbulkan 

oleh desain bangunan tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan berbagai 

masalah yang dijumpai pada interior spa sebagai berikut antara lain :  

1. Kenyamanan secara fisik berupa pemilihan furniture yang tepat.  

2. Sistem pencahayaan yang baik dengan pencahayaan alami maupun 

buatan.  
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3. Akustik ruangan yang dapat memenuhi kenyamanan pengunjung 

sehingga relaksasi tercapai. 

4. Penghawaan alami dan buatan yang baik dan sistem keamanan yang 

baik. 

5. Pemilihan bahan juga warna yang sesuai dengan fungsi dari bangunan 

tersebut mengingat disini psikologi warna sangat berpengaruh 

terhadap relaksasi. 

 Hal tersebut di atas sangat penting untuk di pertimbangkan kerena pengunjung 

yang menginginkan  relaksasi dapat terpenuhi begitu pula dengan pengelola dapat 

menjalankan aktifitasnya dengan baik. 

 Spa yang merupakan salah satu alternatif kesehatan fisik maupun psikis 

bagi tercapianya keseimbangan dalam hidup. Banyaknya minat masyarakat untuk  

melakukan spa, maka di Indonesia semakin berkembang dan dapat dijadikan 

komodoti ataupun meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digolongkan 

sebagai wisata, karena dapat mencakup kebutuhan relaksasi. Pemerintah  

menanggapi dengan baik eksistensinya melalui Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata yaitu dengan menjadikan spa sebagai salah satu komoditi atau produk 

pariwista andalan Indonesia. Dan dengan alasan tersebut maka spa dinilai 

mempunyai prospek yang sangat bagus untuk  dikelola. Spa biasanya dimiliki  

ataupun dikelola oleh swasta yang merupakan bangunan komersil mempunyai 

tujuan  menarik konsumen yang sebanyak mungkin baik dari daerah tersebut 

maupun dari daerah di sekitarnya. 

 

B. Batasan Masalah 

 Spa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan relaksasi yang juga 

sebagai terapi kesehatan. Spa  dalam pemakaian bahan terapi menggunakan bahan 

bahan dari alam seperti minyak esensial dari tamaman berkhasiat yang tidak 

mempunyai efek samping. Sedangkan pembahasannya ditekankan pada 

perancangan interior yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna yaitu para 
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tamu usia 13 – 65 tahun sekaligus pengelola yaitu staf dan karyawan. Tema yang 

diangkat yaitu modern. Untuk pembatasannya yaitu meliputi : 

1. Unit Penerimaan 

2. Unit Perawatan 

3. Unit Terapi 

4. Unit Relaksasi 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanakan dan perancangan interior natural day spa dengan 

mengutamakan aspek pengunjung day spa sebagai pengguna utama, dengan 

memperhatikan keamanan dan kenyamanan, serta pemilihan warna yang tepat 

untuk interior day spa, agar tecipta suasana yang sesuai dengan kebutuhan 

relaksasi. 

2. Bagaimanakah organisasi ruang dan sistem sirkulasi interior natural day spa 

yang menyediakan beberapa fasilitas penunjang di dalamnya, agar kebutuhan 

ruang dapat sesuai dengan aktifitas dan kegiatan khususnya relaksasi day spa. 

 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

a. Tujuan Umum Pembahasan : 

Bangunan ini dirancang dan direncanakan sebagai suatu tempat atau 

wadah yang menyediakan suatu rangkaian  spa yang merupakan day spa 

yang dapat dilakukan untuk sehari - hari. Bangunan yang didirikan oleh 

suatu instasi swasta yang bersifat komersil untuk itu bangunan harus dapat 

menarik pengunjung selain memberikan kenyamanan. 

b. Tujuan Khusus Pembahasan : 

1). Mewujudkan suatu perancangan interior yang berupa Natural Day Spa 

yang dapat memberi wadah untuk menampung berbagai aktifitas dan 
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fasilitas yang berhubungan dengan spa dengan memperhatikan 

sirkulasi dengan disesuaikan kebutuhan ruang. 

2). Mewujudkan suatu perancangan interior yang berupa Natural Day Spa 

yang setiap kegiatan dan aktifitasnya dapat berjalan dengan baik 

dengan menyediakan fasilitas ruangan yang sesuai. 

3). Dengan demikian konsep perencanaan dan perancangan interior 

Natural Day Spa meliputi : 

a.) Konsep pengorganisasian ruang yang berupa kebutuhan ruang, 

zoning, grouping, serta layout. 

b.) Konsep pemilihan bahan yang tepat sebagai komponen interior 

yang meliputi lantai, dinding, celling, furniture serta elemen 

pendukung yang lainnya. 

c.) Konsep persyaratan sebuah ruangan yang berupa sistem 

penghawaan, pencahayaan, keamanan, dan akustik ruang. 

d.) Konsep pemilihan warna yang tepat sehubungan dengan psikologi 

warna yang berpengaruh terhadap kebutuhan reraksasi sekaligus 

rekreasi. 

4). Sedangkan tujuan dari spa sendiri yaitu : 

a.) Kecantikan dan kesehatan : 

Setiap orang ingin menjaga penampilan sehingga tetap sehat dan 

menarik. Sekaligus bukan hanya penampilan fisik melainkan juga 

mental yang dapat mencerminkan jiwa seseorang. 

b.) Relaksasi dan rekreasi : 

Dengan suasana yang diangkat yaitu suasana tropis dengan 

didukung tema modern maka pengujung diharapkan dapat merasa 

nyaman juga bagi pengelola yang terlibat di dalamnya agar dapat 

bekerja dengan nyaman pula. 

2. Sasaran 

Sasaran yang dituju adalah untuk kalangan ekonomi menengah ke atas 

yang tentunya mempunyai aktifitas yang padat yang menginginkan 
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penyegaran baik fisik  maupun mental dengan spa yang dapat lakukan pada 

waktu senggang. Untuk spesifikasinya yaitu orang dewasa pria dan wanita 

juga remaja yang berusia antara 13 – 65 tahun termasuk di dalamnya 

karyawan. 

 

E. Metodologi 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian  Day Spa dilakukan di dua tempat, yaitu : Martha  Tilaar 

Salon & Day Spa di Komplek Villa Melati Mas Kav. SR 1 No. 15 Jl. Raya 

Serpong Pondok Jagung, Tangerang dan Herbaroma Spa & Salon by Rudy 

Hadisuwarno di Jl. Puri Kencana Blok L6 No.1 Sport club Bugar Puri Bugar 

Jakarta Barat. Obyek tersebut dipilih sebagai pembanding  yang berkaitan 

dengan perencanaan dan perancangan interior Day Spa. 

2. Bentuk Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian yang 

memerlukan data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) maka bentuk 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Bentuk ini mampu menangkap informasi kualitatif yang penuh nuansa 

daripada hanya sekedar angka atau frekuensi. “Deskriptif mempersyaratkan 

suatu usaha dengan keterbukaan pikir untuk menentukan obyeknya yang 

sedang dipelajari”. (HB. Sutopo, 2002). 

3. Sumber Data 

Berbagai sumber data yang digunakan adalah : 

a. Informan 

Terdiri dari general manager, receptionis, staff  dan pengelola day 

spa, pengunjung serta pengnjung day spa  merupakan informan yang 

dianggap berhubungan serta mengetahui tentang day spa yang diteliti. 

b. Tempat dan Peristiwa 
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Ruang penerimaan yaitu ruang tunggu dan receptionis. Ruang 

perawatan serta berbagai ruang lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan day spa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Jenis dari observasi yang digunakan yaitu observasi berperan 

aktif, yaitu peneliti tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi 

mempunyai peranan yang memungkinkan dalam suatu situasi yang 

berkaitan dengan day spa dengan dengan mempertimbangkan akses yang 

diperolehnya dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber data.  

 

b. Metode Analisis 

Menganalisa data-data yang telah diperoleh dari lapangan, 

menghubungkan dengan kajian teoritis, kemudian menganalisa kembali, 

dari hasil analisa dihasilkan alternatif desain, untuk kemudian disimpulkan 

menjadi kesimpulan desain. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan berbagai pihak 

yang dianggap mempunyai kaitan dengan perencanaan dan perancangan 

interior Natural Day Spa di Solom Baru. 

5. Populasi 

Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

purpusive sampling, karena sama sekali tidak membuat generalisasi hasil. 

Dalam hal ini, penulis memilih informan yang dianggap mengetahui 

masalahnya secara mendalam. Dalam hal ini penulis dapat mengambil 

keputusan sendiri saat memiliki pemikiran tentang apa yang sedang diteliti, 

dengan siapa akan melakukan observasi, dan apa yang 

diinterview.(HB.Sutopo, 2002). 

6. Variabel 

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 
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a. Day Spa di wilayah Solo Baru. 

b. Perancangan dan Perencanaan Interior Natural Day Spa di Solo Baru. 

7. Validitas Data 

Guna menjamin data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

peningkatan validitas data dilakukan dengan cara “triagulasi data” yaitu 

mengumpulkan data sejenis dengan berbagai sumber data akan diuji oleh data 

yang diperoleh dari sumber data lain. 

8. Analisa Data 

Model analisa data yang dipergunakan adalah model analisa interaktif. 

Model analisa ini, penulis bergerak diantara tiga komponen analisa, yaitu : 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimoulan / verifikasi, sesudah 

pengumpulan data selesai unitnya dengan menggunakan waktu yang tersisa. 

F. Sistematika  Pembahasan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan sasaran obyek perancangan. 

2. BAB II KAJIAN TEORI 

Merupakan kajian teoritis yang berdasarkan kepada data-data kepustakaan 

yang berupa kajian khusus dan kajian umum mengenai hal-hal yang memiliki 

hubungan dengan obyek perancangan, kemudian dikaji baik secara histori 

maupun secara teori. 

3. BAB III STUDI LAPANGAN 

Merupakan pengamatan secara langsung di lapangan yang dapat di jadikan 

perbandingan dengan obyek perancangan. 

4. BAB IV ANALISA DESAIN  NATURAL DAY SPA 

Merupakan suatu konsep perancangan interior secara menyeluruh mengenai 

berbagai hal tentang Natural Day Spa. 

5. BAB V KESIMPULAN KONSEP DESAIN 
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Merupakan sebuah pemikiran dan penentuan perancangan interior yang 

berupa desain pada Natural Day Spa yang berdasarkan kepada berbagai data-

data yang diperoleh yang mengacu kepada konsep desain. 

 

G. Kerangka Pemikiran Perancangan 

 

Studi Lapangan Studi literatur 

Analisa  

Konsep Desain 

Norma Desain : 
 

1. Fungsi 
2. Bahan 
3. Teknik 
4. Estetik 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
“ NATURAL DAY SPA “ 
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Skemano.1.1 

Kerangka  pemikiran perancangan. 

(Analisa penulis, Mei,2005) 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Spa 

1. Pengertian Spa 

Terdapat beberapa pengertian tentang spa yaitu sebagai berikut : 

a. Spa merupakan akronim dari Soluse Per Aqua yang berasal dari bahasa 

Latin memiliki arti sehat dengan air. (http://www.spas.com).

b. Ada pula yang mengartikan spa yaitu kesehatan yang berasal dari air. 

(http://www.gregespa.com).

c. Spa adalah singkatan dari solus per aqua, yang kemudian diterjemahkan 

menjadi “air penyembuhan”. (Crissie Painel, 2003, hal 4 ) 

2. Sejarah Spa 

Pada zaman kaisar Cilagua di kerajaan Romawi pada tahun 400 masehi 

sudah dikenal budaya mandi dengan air panas. Dengan runtuhnya kekaisaran 

Romawi, kebiasaan mandi ala Romawi perlahan lenyap. Sisa pemandian 

tersebut masih dapat dijumpai di Eropa, juga di beberapa negara seperti di 

Inggris, Belgia, Aix Less-Bains, Paris. (Janik, 2003, hal 8 ) .     

Alternatif  Desain 

Sketsa Desain 

Desain Akhir 
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Menurut Ensiklopedia CD-ROM Encarta “spa” berasal dari sebuah kota 

yang bernama “Spa”  yang terletak di bagian timur Belgia. Sebuah kota 

terletak di ketinggian 244 meter dari atas permukaan laut yang terkenal 

dengan pemandian dan pemancuran air mineral alaminya dan sudah dikenal 

sejak zaman Romawi. Pada abad ke 18 dan 19 kota spa merupakan daerah 

resort yang fashionable, kota yang merupakan tempat berkunjungnya para 

bangsawan yang ingin beristirahat dan bersantai sambil berendam di 

pemandian-pemandian air mineral. Maka orang menamakan tempat-tempat 

seperti itu sebagai spa seperti dengan nama kotanya. (http:// www. spas.com) .

3. Dasar Filosofi 

Memasuki abad pertengahan, ciri umum yang sering dilakukan orang 

Eropa adalah menghabiskan waktu bersama dalam mandi bersama, bergosip, 

minum-minum dan makan makanan kecil. Di seluruh Eropa, Rusia, Jepang, 

Turki. Rumah mandi adalah tempat pengasingan diri yang paling terkenal di 

mana orang-orang akan mandi bersama, minum  teh dan secara umum 

berdiam diri. Di Jepang memiliki akar spiritual yang mendalam dan berasal 

dari agama Shinto kuno, sebuah agama yang menghargai alam dan 

menekankan pemurnian jiwa para pengikutnya. Awalnya mandi merupakan 

bagian ritual pengobatan dan penyucian. Air mandi dimasuki minyak-minyak 

dan tanaman-tanaman obat. Kombinasi air panas, minyak dan tanaman obat 

beraroma, bersama-saman menghasilkan sebuah tujuan pengobatan yang 

sangat kuat. Upacara adalah bagian yang terkuat dalam kehidupan orang 

Jepang, dijelaskan bahwa bahasa Jepang untuk Tuhan adalah “Kami”, yang 

dipecah dalam dua kata : Ka berarti “api” dan mi berarti “air”. Ketika kedua 

elemen tersebut digabungkan maka terjadilah air panas ( Crissie Painel, 2003, 

hal 117 ). 

4. Tugas dan Fungsi Spa 

Tugas dan fungsi dari spa yaitu air/mineral yang digunakan untuk 

keperluan kesehatan dapat pula dimaksudkan suatu sendang atau kolam 

buatan yang berisi air mineral yang digunakan untuk berendam dengan 
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maksud untuk kesehatan manusia serta untuk mengurangi ketegangan. 

Adapun maksud dari spa untuk kesehatan, relaksasi, dan kecantikan. Air tidak 

hanya mutlak diperlukan dalam spa tetapi juga dalam kehidupan kita, karena 

terdapat 70% air dalam tubuh kita, selain itu air juga memudahkan aliran 

energi ( Crissie Painel, 2003, hal 8 ). 

5. Jenis Spa 

Spa sendiri pada dasarnya mempunyai berbagai jenis menurut tugas 

akhir Yanto Riyanto dengan judul “Spa Resort di Matesih Karang Anyar” 

yang dapat digolongkan antara lain sebagai berikut : 

a. Day spa 

Jenis spa yang dapat dilakukan setiap hari yang memiliki program yang 

berupa perawatan tubuh, kecantikan wajah, kesehatan dan relaksasi. 

Sedangkan waktu yang diperlukan relatif lebih singkat yaitu antara satu 

jam sampai enam jam. Untuk itu pada spa ini tidak dilengkapi fasilitas 

akomodasi karena waktu yang cukup singkat 

b. Destination spa 

Adalah salah satu jenis spa yang menawarkan perawatan kecantikan, 

kebugaran, dan relaksasi dengan waktu pelaksanaan minimal satu hari 

penuh maka tersedia fasilitas akomodasi untuk pengunjung.  

c. Club spa 

Adalah spa yang digabungkan dengan suatu klub kebugaran yang 

memiliki fasilitas utama fitness dilengkapi dengan spa yang profesional 

dalam waktu satu hari. 

d. Cruise ship spa (Spa dengan perjalanan) 

Jenis spa yang mempunyai program dalam bentuk perjalanan dengan 

memanfaatkan kapal pesiar ke suatu tempat. 

e. Amenity spa (Vacation spa)

Spa di sini merupakan sebuah fasilitas penunjang dari hotel ataupun resort 

(tempat peristirahatan) yang bercirikan berikut : 
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1) Pengunjung merupakan tamu hotel yang sedang menginap dan 

memanfaatkan fasilitas di waktu luangnya, juga pengunjung yang 

tidak harus menginap yaitu tamu umum. 

2) Program spa berupa short time 4 jam dan long time yang sampai 14 

hari biasanya didukung dengan paket wisata. 

3) Program berupa perawatan tubuh, dan perawatan kecantikan dan 

kadang dengan olah raga lainnya. 

f. Mineral spring spa 

Pada spa ini terapi yang utama menggunakan air mineral sebagai 

hidroterapi dengan sumber mata air mineral. 

g. Holistik spa 

Suatu jenis spa yang mengutamakan pada penyembuhan dengan nutrisi 

untuk mencapai kesehatan fisk maupun psikis. 

h. Medical spa 

Adalah jenis spa yang memiliki program utama untuk pengobatan 

perawatan kesehatan dengan metode medis. 

 

Tetapi ada pula pendapat lain dari Joffrrey Joseph  pada tugas akhir R. 

Sujagat berjudul “Hotel Resort Dengan Fasilitas Spa di Kaliurang” 

menggolongkan jenis spa menjadi beberapa jenis berikut : 

a. Spa klasik (classic spa ) 

Adalah jenis spa yang fasilitas-fasilitasnya diarahkan untuk kebugaran dan 

bersantai, mengurangi berat badan, dan untuk memanjakan tubuh untuk 

keperluan relaksasi. Spa ini cenderung sangat memfokuskan pada 

kebugaran dan kesehatan, yang menekankan diet dan latihan-latihan, serta 

larangan merokok dan minum minuman beralkohol. Pengunjung yang 

datang pada umumnya adalah wanita, karena mayoritas bertujuan 

mengurangi berat badan, mengendalikan stress, serta memperbaiki pola 

hidup agar lebih baik. Sedangkan program yang ditawarkan pada spa jenis 

ini yaitu aerobik, masakan rendah kalori, dan perawatan kecantikan. 
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Tetapi spa jenis ini dalam perkembangannya hanya diperuntukkan wanita 

dan letaknya di pesisir pantai atau pegunungan. 

b. Spa dalam sebuah hotel atau resort ( spa with a hotel or spa hotel )

Spa yang tersedia dalam sebuah hotel ataupun resort yang merupakan 

suatu fasilitas pendukung menawarkan kepada tamu hotel ataupun 

pengunjung yang bukan tamu hotel pilihan spa sebagai bagian dari 

rekreasi. Dalam hal ini tamu hotel bebas untuk mengunakan fasilitas spa 

ataupun tidak. 

c. Spa merawat ( luxury spa ) 

Adalah spa yang menawarkan pada para tamu ataupun pendatang untuk 

segala sesuatu yang terbaik yang berhubungan dengan spa. Pada spa ini, 

seseorang dapat memperoleh kedamaian di sekitarnya, privasi yang tinggi, 

pelayanan yang terbaik, fasilitas yang ultra modern, berbagai program 

yang menyenangkan serta perlakuan yang memanjakan, dan dilengkapi 

penginapan yang menyenangkan pula dengan fasilitas yang istimewa. 

Pada spa ini kepuasan pengunjung adalah hal yang paling diutamakan. 

Jumlah tamu pada spa ini terbatas hanya ada beberapa orang dan setiap 

tamu didampingi dengan seorang instruktur ataupun penasehat. Untuk itu 

spa ini merupakan spa yang diperuntukkan konsumen ekonomi atas. 

d. Retret gaya baru ( spa new retret ) 

Adalah spa yang menekankan pada program kesehatan fisik dan mental 

spiritual untuk mencapai seluruh hidup. Latihan-latihan yang dikerjakan 

bukan bertujuan untuk latihan otot fisik semata, karena perbaikan mental 

dan spiritual yang lebih diutamakan. Aktifitas yang ditawarkan pada spa 

ini adalah yoga, pemijatan, gerak badan dengan teknik shiatsu, taichi, 

terapi, sauna, hiking, berkuda, dan latihan-latihan meditasi. 

e. Spa untuk mengurangi berat badan ( weigh loss spas ) 

Adalah spa untuk seseorang yang mempunyai problem yang serius dengan 

berat badannya sehingga orang tersebut obesitas. Di sini ditekankan pada 

modifikasi kebiasaan setiap hari, keseimbangan jiwa dan makanan rendah 
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kalori. Program yang ditawarkan pada spa ini adalah tentang pengendalian 

berat badan, peringanan stress serta teknik-teknik relaksasi. Spa jenis ini 

mengarah kepada pengelolaan sterss yang positif, bagaimana 

mempengaruhi diri dari kebiasaan yang lama yang buruk, dengan 

menerapkan kebiasaan makan makanan yang sehat dalam kesehariannya. 

Spa ini memiliki program yang lebih panjang dari pada jenis spa yang 

lainnya, sehingga suasana yang dibangun harus membuat kerasan, yaitu 

dengan membuat suasana terisolir dari keramaian kota. 

f. Spa sumber air mineral ( mineral spring spas ) 

Jenis spa ini terdapat sumber air mineral yang dapat menyehatkan tubuh. 

Dengan minum air mineral dan mandi dengan mata air panas maupun 

mandi dengan lumpurnya. Spa ini menawarkan pemijatan atau terapi 

dengan air seperti hidroterapi. Pada umumnya lokasi spa dimana terdapat 

sumber mata air mineral.  

g. Spa dengan bepergian ke luar negri (spas a board ) 

Spa jenis ini dalam pengelolaannya banyak dikombinasikan dengan 

perjalanan wisata. Orang yang datang kebanyakan dari luar negeri yang 

disamping memiliki tujuan berwisata juga. Spa ini banyak terdapat di 

kawasan eropa, yang program-programnya mengarah untuk laihan dan 

diet, serta fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk penanganan dan 

perawatan tubuh. 

6. Identifikasi Kegiatan Spa Dalam Dunia Relaksasi 

Rekaksasi yang berasal dari kata relaks berarti sesuatu yang 

menyenangkan, santai atau tidak tegang. Secara fisik upaya memanjakan otot-

otot seraya mengurangi ketegangan dan mengmbalikan kelenturan. Secara 

medis yaitu upaya untuk berkonsentrasi dalam memperoleh ketegangan 

pikiran dimana hal tersebut akan menimbulkan perasaan segar, tenang dan 

santai. 

Adapun macam dari kegiatan relaksasi menurut tugas akhir Yedhi R 

dengan judul “Fasilitas Spa di Cipabas Garut” dibedakan menjadi dua yaitu : 
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a. Relaksasi pasif 

Program dimana pelakunya tidak melakukan suatu kegiatan yang 

melibatkan otot-otot dan fikiran secara aktif. Kegiatan ini meliputi : 

1) Sauna  

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

2) Whirpool 

Berendam dengan dilengkapi dengan hidrojet untuk message. 

 

3) Meditasi  

Untuk ketenangan dan penyegaran kembali pikiran yang di lakukan 

pada ruangan yang tenang atau dapat juga dilakukan di ruanggan 

terbuka (Janik, 2003, hal 24 ). 

b. Relaksasi aktif 

Suatu kegiatan relaksasi yang menggunakan pikiran dan otot secara aktif 

untuk memperoleh kesegaran dan kebugaran tubuh. Berupa kegiatan 

olahraga, rekreasi alam, dan kegiatan yang berkaitan dengan hiburan. 

7. Manfaat Minyak Esensial  Sebagai Parfum Penyebuhan Dalam Spa 

Berikut beberapa manfaat dari minyak essential sebagai parfum 

penyembuhan menurut CRISSIE PAINEL  dalam bukunya “ Secrets of the 

Home Spa” yaitu : 

 

Pikiran 

 

Santai Kreativitas  Meditasi  Memori  Depresi  

neroli melati sandalwood lemon mawar 
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melati Orange 

blossom 

frankincense eucalyptus patchouli 

lavender Ylang-ylang clove rosemary Jahe, orange 

blossom 
Tabel no.2.1 

Manfaat minyak essential bagi pikiran. 

( Crissie Painel, 2003, hal 36-37 ) 

 

Fisik 

 

Mengurangi 

berat 

badan, 

semangat 

 

Sakit kepala 

 

Nyeri otot 

 

Susah tidur 

 

Pembangkit 

juniper Pepermint 

Chamomile 

jerman 

Chamomole 

jerman 

Chamomile jahe 

Buah anggur clove lavender sandalwood Mawar, 

melati 

kemangi eucaliptus nutmeg marjoram sandalwood 
Tabel no. 2.2 

Manfaat minyak essential untuk fisik. 

( Crissie Painel, 2003, hal 36-37 ) 

 

Rambut  
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Rambut 

kering 

Rambut 

berminyak 

Rambut 

normal 

Rambut 

tumbuh 

Ketombe  

cedarwood rosemary melati lavender lavender 

sandalwood kemangi juniper cedarwood rosemary 

mawar Ylang-ylang   cedarwood 
Tabel no. 2.3 

Manfaat minyak essential untuk rambut. 

( Crissie Painel, 2003, hal 36-37 ) 

 

Emosi  

Santai  Pembangkit 

semangat 

Penyembang Menekankan 

pikiran 

Melepaskan 

amarah dan 

kesedihan 

lavender pinus mawar lemon lavender 

chamomile jahe melati Buah anggur marjoram 

sandalwood clove geranium jahe sandalwood 

marjoram patchouli neroli peppermint frankincense 

nutmeg  eucalyptus Orange 

blossom 
Tabel no. 2.4 

Manfaat minyak essential bagi emosi. 

( Crissie Painel, 2003, hal 36-37 ) 

 

B. Tinjauan Khusus Spa 

1. Macam Kegiatan 

a. Perawatan  
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Perawatan menurut CRISSIE PAINEL dalam bukunya “Secret of Home 

Spa “ adalah : 

1) Pembersih  

Perawatan wajah yang bertujuan membersihkan dan mengelupas kulit 

yang mati. 

2) Masker  

Campuran cream yang dibiarkan melekat pada kulit tubuh sehingga 

bisa memelihara sekaligus melembutkan kulit. 

3) Wrapping  

Campuran yang terbuat dari bahan-bahan yang mengeluarkan kotoran 

kulit, dilumurkan ke seluruh tubuh, kemudian dibungkus dengan 

ganggang laut atau handuk agar masker meresap. 

 

4) Facial scrub kulit 

Pijatan dengan menggunakan berbagai macam scrub yang berfungsi 

untuk menggosok wajah berfungsi membersihkan, menyegarkan 

wajah 

b. Pemijatan  

Jenis pemijatan menurut tugas akhir Janik S.Parwanti dengan judul “Pusat 

Kebugaran dan Kecantikan dengan Fasilitas Spa di Surakarta” adalah 

sebagai berikut : 

1) Pijat Aromaterapi 

Pemijatan yang dilakukan dengan campuran minyak aroma terapi, 

biasanya 3-4 jenis minyak, seperti lavender, sandalwood, caderwood 

dan yang lain-lain. 

2) Pijat Tradisional 

Pemijatan yang dilakukan oleh pemijat tradisional dengan 

menggunakan beberapa ramuan tradisional. 

3) Pijat terapi 
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Pijat syaraf yang terdapat di kaki dengan refleksi pada ujung-ujung 

syaraf dan titik-titik refleksi dengan pengobatan khusus. 

4) Pijat Shiatsu 

Pemijatan tengan menggunakan teknik Jepang yang menggunakan 

kaki, lutut, siku dan telapak tangan dengan cara menekan-nekan pada 

tubuh. 

c. Hidroterapi  

Jenis hidroterapi menurut tugas akhir Janik S.Parwanti dengan judul 

“Pusat Kebugaran dan Kecantikan dengan Fasilitas Spa di Surakarta” 

adalah sebagai berikut : 

1) Bubling bath dan steam bath 

Mandi berendam dalam busa dan ramuan-ramuan yang baik untuk 

kebugaran. 

 

2) Under water massage (Whirlpool) 

Mandi berendam dengan sikap pasif dimana tubuh seseorang dipijat 

oleh tiupan udara dari dasar bak dan pijatan air dari dinding bak 

(dengan hidrojet) yang baik untuk kebugaran dan kenyamanan 

3) Theraheutic pool 

Kolam dengan air bergerak yang dilengkapi dengan hidrojet, dimana 

gerakan/gelombang tersebut akan melancarkan darah. Kolam ini 

berupa kolam air hangat dan harus diawasi oleh instruktur. 

4) Mandi air panas  

Mandi dengan tujuan penyembuhan penyakit-penyakit seperti rematik, 

kerusakan anggota gerak gangguan pada sistem syaraf, kerusakan 

karena olah raga dan penyakit kulit, cara mandi dan lamanya 

berendam harus sesuai dengan anjuran dokter ahli dan intruktur. 

5) Sauna  



21

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

d. Meditasi  

Meditasi adalah salah satu cara menenangkan fikiran karena 

menggabungkan kekuatan-kekuatan dan mantra-mantra positif sehingga 

menjadi sebuah kekuatan efektif khususnya ketika dilakukan jika sedang 

berendam dalam air yang telah dicampur dengan minyak esensial. Mandi 

cara ini mampu menenangkan tubuh, pikiran dan membuka alam bawah 

sadar kita. Pada waktu yang sama, kulit dan organ-organ akan 

mendapatkan banyak manfaat mampu memberi nutrisi tubuh. 

2. Standar dan Besaran Ruang 

a. Kelompok Kegiatan Penerimaan 

Dengan kapasitas pengunjung 30 orang. 

 

RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Lobby  Receptionis 

Standart satuan 3m²/orang 

Kapasitas 2 orang 

Luas = 3m²/orang x 2 = 6m² 

 

Ruang tunggu 

Standart satuan 1,2m²/orang 

Kapasitas 50% pengunjung 15 

orang 

Luas = 1,2m²/orang x 15 = 18m² 

 

6

18 

Total perhitungan ruang penerimaan  
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24m² 
Tabel no. 2.5 

Kelompok kegiatan penerimaan. 

(Rini Dewi Y, 1996, hal 126-130) 

 

b. Kelompok Kegiatan Terapi 

RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Hidroterapi Ruang konsultasi dan pemeriksaan 

Standart ruang konsultasi 15,48m² 

 

kolam air panas 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas = 1,86 m² x 30 = 55.8m² 

 

wirlpool 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 

15 orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang 

x 15 =27.9 m² 

Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya 

= 1,86 m²/orang x 30 = 55.8m² 

 

kolam terapi 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 

15 orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang 

x 15 = 27.9m² 

 

15,5 

 

56 

 

56 

 

28 
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Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya 

= 1,86 m²/orang x 30 =55.8 m² 

 

ruang mandi berendam 

Standart ruang mandi dengan bath tub 

3 m² (studi ruang ), asumsi kapasitas 

205 pengunjung,6 orang 

Luas 3 m² x 6 = 18m² 

 

ruang bilas 

Standart satuan 1 m²/orang  

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 1 m² x 30 = 30m² 

 

locker dan ruang ganti 

Standart satuan 1,5 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 1,5 m² x 30 =45 m² 

 

lavatory 

Kapasitas 10% pengunjung (pria dan 

wanita ) 

Standart satuan 4,5 m² 

Luas 4,5 m² x 6 =27 m² 

 

gudang 

luas 6 m² 

 

56 

 

18 

 

30 

 

45 

 

27 

 

6

Sub total 337.5 
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Luas total kegiatan terapi  

337.5 

Tabel no. 2.6 

Kelompok kegiatan terapi. 

(Rini Dewi Y, 1996, hal 126-130) 

 

c. Kelompok Kegiatan Perawatan 

Dengan kapasitas pengunjung 30 orang. 

 

RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Pijat dan lulur 

 

Ruang tunggu 

Standart satuan 1,2 m²/orang 

Kapasitas 50% pengunjung = 15 

orang 

Luas = 1,2 m²/orang x 15 orang =18 

m² 

 

Ruang konsultasi perawatan  

Standart ruang konsultasi 15,48 m² 

 

Ruang pemijat / peramu 

Luas ruang 20 m² 

 

ruang lulur dan pijat 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

lavatory 

Kapasitas 10% pengunjung pria dan 

 

18 

 

16 

 

20 

 

180 
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Spa,sauna, 

body steam 

 

wanita 

Standart satuan 4,5 m² 

Luas 4,5 m² x 4 =18 m² 

 

locker dan ruang ganti 

Standart satuan 1,5 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas 1,5 m² x 30 = 45m² 

 

gudang 

luas 6 m² 

 

spa indoor 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas 1,86 m² x 30 orang =55.8 m² 

 

ruang sauna 

Standart satuan 2 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan 

wanita ) 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

ruang body steam 

Satuan luas 3m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan 

wanita ) 

Luas 3 m² x 30 =90 m² 

 

18 

 

45 

 

6

56 

 

60 

 

90 
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ruang shower 

Standart ruang 1 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan 

wanita ) 

Luas 1m² x 30 = 30m² 

 

locker dan ruang ganti 

Standart ruang 1,5 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan 

wanita ) 

Luas 1,5 m² x 30 = 45m² 

 

ruang bilas 

Standart ruang 1m²/orang 

Kapasitas 30 orang  ( pria dan 

wanita ) 

Luas 1m² x 30 = 30m² 

 

gudang 

luas 6 m² 

 

30 

 

45 

 

30 

 

6

Luas total kegiatan terapi  

619.5 
Tabel no. 2.7 

Kelompok kegiatan perawatan. 

(Rini Dewi Y, 1996 ,hal 126-130) 

 

d. Kelompok Kegiatan Relaksasi 

RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Wirlpool Wirl pool 
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Mandi 

sauna 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 

15 orang 

Luas 1,86 m² x 15 = 27.5m² 

Untuk kapasitas 30 orang,  

Luasnya 1,86 m² x 30 =55.8 m² 

 

Ruang bersaitai dan berjemur 

Standart 30%  area air  

Luasnya 1,86 m² x 30 = m² : 30% 

=16.74 m² 

 

Ruang bilas 

Standart satuan 1m/orang 

Kapasitas untuk 30 orang ( pria dan 

wanita ) 

Luas 15 x 1 m² = 15m² ( pria ) 

 15 x 1 m² =15 m² ( wanita ) 

 

Locker dan ruang ganti 

Standart satuan 1,5 m²/orang 

Kapasitas untuk 30 orang  

Luas 1,5 m² x 30 = 45m² 

 

Gudang 

Luas 6 m² 

 

Ruang sauna 

Standart satuan 2m²/orang  

 

28 

 

56 

 

17 

 

30 

 

45 

 

6
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Kapasitas 30 orang 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

Ruang shower 

Standart ruang 1m²/orang 

Kapasitas 30 orang  

Luas 1m² x 30 = 30m² 

 

Locker dan ruang ganti 

Standart satuan 1,5m²orang 

Kapasitas 30 orang  

Luas 1,5m² x 30 =45 m² 

 

Ruang bilas 

Standart satuan 1m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas 1m² x 30 =30 m² 

 

Gudang 

Luas 6 m² 

 

60 

 

30 

 

45 

 

30 

 

6

Total ruang kegiatan relaksasi  

352.5 
Tabel no. 2.8 

Kelompok kegiatan relaksasi. 

(Rini Dewi Y, 1996, hal 126-130) 

 

3. Interior Sistem 
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Interior sistem menurut J. Pamudji Suptandar dalam bukunya Disain 

Interior dapat dijabarkan sebagai berikut :    

a. Sistem Pencahayaan 

Cahaya merupakan unsur yang sangat penting dalam perancangan interior. 

Karena memberikan pengaruh yang sangat luas serta menimbulkan efek-

efek tertentu. Terutama yang berfungsi pada malam hari tidak ada yang 

lebih menonjol dan lebih banyak kreatifitas yang dapat dicapai selain dari 

pencahayaan buatan. Kita mengenal dua macam pencahayaan, yaitu : 

1) Cahaya alam (Natural Lighting ) 

Yang dimaksudkan dengan pencahayaan alami adalah pencahayaan 

yang berasal dari sinar matahari, sinar bulan, sinar api dan sumber lain 

dari alam. Cahaya yang berasal dari alam sangat baik bagi kesehatan 

manusia, terutama pada pagi hari. Terang cahaya akan selalu berganti 

oleh karena kedudukan matahari. Sedangkan pencahayaan alam 

sendiri dibedakan menjadi dua yaitu : 

a.) Pencahayaan langsung 

Pencahayaan yang diperoleh dari sinar matahari secara langsung. 

b.) Pencahayaan tak langsung 

Pencahayaan yang diperoleh dari sinar matahari secara tidak 

langsung. Misalnya melalui skylight, permainan bidang kaca, dan 

yang lainnya. 

Adapun keuntungan dari penggunaan pencahayaan alami (natural 

lighting) yaitu : 

a.) Cahaya alam lebih murah 

b.) Memberikan kenyamanan psikologis pada mata 

c.) Menghasilkan penampakan obyek yang lebih jelas dan tegas. 

Sedangkan beberapa kerugian yang dihasilkan pencahayaan alami 

yaitu : 

a.) Pencahayaan alami mempunyai waktu yang terbatas yaitu pada 

waktu siang hari. 
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b.) Tingkat penerangan yang berbeda-beda tergantung dengan musim. 

c.) Membutuhkan perangkat yang berfungsi sebagai penghalang silau 

langit. 

2) Cahaya buatan (Artifisial Lighting ) 

Pencahayaan yang berasal dari cahaya buatan manusia. Misalnya lilin, 

sinar lampu, dan lain-lain. Pencahayaan buatan dibedakan menjadi dua 

macam yaitu : 

a.) Pencahayaan langsung  

Yaitu pencahayaan yang langsung memancar  dari pusatnya kearah 

obyek yang disinari. 

b.) Pencahayaan tak langsung 

Pencahayaan yang jika sumber pencahayaan disembunyikan dari  

pandangan mata sehingga cahaya yang kita rasakan adalah hasil 

pantulannya. 

Adapun keuntungan yang didapatkan dari pencahayaan buatan yaitu : 

a.) Memberikan kuat penerangan hingga tingkat pencahayaan yang 

tinggi. 

b.) Penerangan dapat dilakukan hingga sepanjang hari. 

c.) Memberikan fleksibelitas perencanaan ruang dalam. 

d.) Memungkinkan penggunaan ruang secara multi fungsi. 

Sedangkan beberapa kerugian yang ditimbulkan dari pencahayaan 

buatan yaitu: 

a.) Tidak ekonomis 

b.) Jika penempatan sumber cahaya keliru akan mengaburkan 

pandangan ruang dalam. 

c.) Warna cahaya lampu dapat mengaburkan warna asli obyek. 

b. Sistem Penghawaan  

Penghawaan yang baik harus sesuai dengan temperatur tubuh manusia 

rata-rata adalah 33 derajat celcius sesuai dengan jumlah panas yang 

dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan udara luar dan dalam ruangan yang 
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ideal sebaiknya tidak lebih besar dari 7 derajat celcius, tinggi rendahnya 

temperatur udara di luar dan di dalam ruangan tergantung banyak dari 

panas cahaya matahari baserta pengaruh yang ditimbulkannya. 

Penghawaan sendiri dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1) Penghawaan alami  

Penghawaan yang berasal dari alam, yang berasar dari bukaan seperti 

jendela. Penghawaan alami disini sangat dipengaruhi oleh matahari, 

sinar matahari yang menembus kaca jendela langsung kearah dalam 

bentuk yang utuh ataupun terurai dan radiasi panasnya merambat 

keseluruh ruangan yang mengakibatkan  udara di dalam ruangan 

menjadi panas. Cara untuk menguranginya yaitu dengan kanopi, tirai, 

pohon, dan sun breaker.

2) Penghawaan buatan 

Penghawaan melalui sistem mekanis buatan manusia. Berikut 

pembagiannya : 

a.) Sistem mekanis yaitu suatu sistem  pengkondisian udara ruang 

dalam ruang yang menggunakan alat mekanis (listrik ) misalnya 

kipas angin yang digunakan untuk mempercepat pergerakan udara 

dengan tidak mengurangi derajat kelembaban udara disekitarnya. 

b.) Sistem air conditioning yaitu suatu sistem pengatura udara dalam 

ruang yang dilakukan secara teratur dan konstan. Adapun unsur-

unsur udara yang diatur dengan AC yaitu : 

- Kecepatan aliran udara dan pembersihan udara, 

- Pengaturan temperatur, 

- Kelembaban dan pendistribusian udara pada tingkat atau 

kondisi yang kita inginkan secara teratur dan konstan. 

Alasan pemilihan penggunaan AC antara lain yaitu : 

1) Ventilasi alam yang kurang memenuhi syarat. 

2) Keadaan temperatur dan kelembaban udara yang kurang seimbang. 



32

3) Keadaan lingkungan hidup yang tidak memenuhi persyaratan 

ketentraman, terutama yang disebabkan oleh polusi udara. 

4) Udara bersih tidak mencukupi untuk kebutuhan suatu ruang dengan 

jumlah orang dengan aktivitasnya. 

Untuk mendapatkan pengkondisian udara yang sejuk, bersih dan nyaman 

ada beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai acuan yaitu : 

1) Temperatur radiasi rata-rata konstan.  

2) Kecepatan aliran udara yang diinginkan. 

3) Kebersihan udara dari polusi. 

4) Partikel udara yang menimbulkan bau. 

5) Kualitas ventilasi. 

6) Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara di luar. 

7) Temperatur basah dan kering dari udara. 

8) Segi-segi ekonomis dalam harga dan perawatan. 

9) Pertimbangan estetis dari bentuk AC itu sendiri. 

c. Sistem Akustik  

Akustika yaitu cabang dari ilmu fisika yang menyelidiki penghasilan, 

pengendalian, penyampaian, penerimaan dan pengaruh bunyi. Akustik 

merupakan unsur yang menujang kaberhasilan suatu desain karena dapat 

menimbulkan efek-efek psikis dan emosional dalam ruang. Bunyi adalah 

gelombang getaran-getaran mekanis dalam udara atau benda padat yang 

masih bisa ditangkap oleh telinga manusia,yakni dalam daerah frekwensi 

16-20.000 Hz. Keberhasilan sistem akustik ruang ditunjang dengan : 

1) Bentuk ruang 

2) Permukaan lantai 

3) Permukaan dinding 

4) Permukaan plafon 

5) Luas ruang 

6) Fungsi 

7) Pengaruh lingkungan 
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Berikut merupakan macam dan cara media rambat bunyi yaitu : 

1) Bunyi udara ( airborne sound ) adalah bunyi yang berjalan melalui 

hawa udara dalam ruangan. 

2) Bunyi gatra, bunyi benda : dalam arti umum, gelombang bunyi yang 

berjalan melalui benda padat. 

3) Bunyi pukul, bunyi sentuh, bunyi kontal, bunyi gatra yang dihantarkan 

oleh benda padat karena suatu pukulan atau sentuhan mekanis pada 

benda padat. 

4) Bunyi injak adalah bunyi kontak yang khusus digetarkan pada lantai 

karena injakan kaki, pukulan benda jatuh, pergeseran antar benda dan 

lain sebagainya. 

5) Bunyi gangguan atau usikan adalah bunyi bising, riuh, gaduh, dan 

sebagainya yang merugikan kesehatan atau mengurangi kenikmatan 

pendengaran. 

Pengaruh langsung dari suara pada bangunan dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut, yaitu : 

1) Eksternal noise, disebabkan oleh : 

- bunyi kendaraan 

- perdagangan dan pembangunan 

- jeritan anak-anak, gangguan anjing, detak langkah. 

2) Internal noise, disebabkan oleh : 

- bunyi dari pintu yang ditutup keras 

- jalan kaki 

- pembicaraan 

- anak-anak bermain 

- radio, televisi dan alat elektronik lain. 

3) Suara dari tetangga, disebabkan oleh : 

- suara dari lantai atas atau bawah 

- suara dari entrance hall 

- suara dari bangunan itu sendiri. 
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d. Sistem Keamanan Kebakaran 

Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api 

yang tidak terkendali, sehingga dapat mengacam keselamatan jiwa 

seseorang ataupun harta benda. Macam- macam sistem pemadaman yaitu 

sebagai berikut : 

1) Penguraian, yaitu memisahkan atau menjauhkan benda-benda yang 

dapat terbakar. 

2) Pendinginan, yaitu penyemprotan air pada benda-benda yang terbakar. 

3) Isolasi atau sistem lokalisasi, yaitu dengan cara menyemprotkan bahan 

kimia CO2. 

4) Blasting effect system, yaitu dengan cara memberikan tekanan yang 

tinggi misalnya dengan jalan meledakkan bahan peledak. 

 

Bahaya kebakaran dapat dideteksi lebih awal dengan detektor yang terdiri 

dari dua macam yaitu otomatis dan semi otomatis. Berikut adalah cara 

kerjanya menurut ir. Hartono Poerbo, M. ARCH dalam bukunya “Utilitas 

Bangunan”: 

 

Alat deteksi                                         Alat deteksi 
 

Panel alarm                                         Panel alarm 
 

Manusia 
 

Sistem start                                         Sistem start 
 

Alat pemadam aktif                             Alat pemadam aktif 

Sistem semi otomatis Sistem otomatis 

api api 
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Skema no.2.1 

Cara kerja pemadam 

(Ir. Hartono,2002, hal 72 ) 

 

4. Warna 

Warna adalah bagian yang sangat penting dalam perancangan interior, 

warna harus ditambahkan guna menciptakan suatu pengaruh khusus. Warna 

dapat memperindah bentuk, mengoreksi kesalahan, memperindah objek, 

memberi pengaruh kepada manusia yang tinggal di dalamnya dan 

menghubungkan pandangan manusia. Harmoni warna adalah kelompok warna 

yang digunakan untuk mendapatkan harmoni visual. Warna dapat ditentukan 

persentase kecerahannya, untuk warna putih misalnya tingkat kecerahannya 

100% dan 0% untuk warna hitam.(J.Handoyo, 1997, hal 38) 

FRANK H. MAHNKE dalam bukunya “ Colour Enviroment and 

Human Response” dalam memilih warna kita harus menyesuaikan dengan 

kebutuhan ruang dan efek yang akan ditimbulkan oleh warna tersebut. Untuk 

itu perlu memahami beberapa pengaruh warna yang dapat ditimbulkan jika di 

terapkan pada sebuah ruang. Suatu studi pengetahuan telah menemukan 

mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh warna, yang memberikan masukan 

kepada manusia pada efeek psikologis seseorang. Warna mempunyai 

hubungan yang erat dengan qualitas penampilan dan penerimaan. Jadi warna 

merupakan suatu elemen yang penting dalam desain. Berikut pengaruh warna 

tehadap psikoligi manusia : 

 

Pengaruh budaya & memori 

Pengaruh trend dan 
fashion 

Hub.personal 
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Skema no.2.2 

Pengaruh psikologi warna terhadap manusia 

(Mahnke, 1996, hal 10 ) 

 

Berikut ini beberapa efek psikologi yang dapat ditimbulkan oleh 

warna yang diterapkan pada interior terutama pada unsur pembentuk ruang. 

Hal ini dikemukakan oleh FRANK H. MAHNKE dalam bukunya “ Color 

Enviroment and Human Response “ yaitu : 

a. Merah  

1) Ceiling : berat, menggangu 

2) Dinding  : agresif, kemajuan 

3) Lantai : sadar, berjaga-jaga. 

 

b. Pink 

1) Ceiling : lembut, memberi kenyamanan 

2) Dinding : menghambat, mengintimidasi 

3) Lantai : tidak kekeluargaan,lembut 

c. Orange  

1) Ceiling : menstimulasi, perhatian, tersembunyi 

2) Dinding : hangat, bercahaya 

3) Lantai : aktif, berorientasi gerak 

d. Coklat  

1) Ceiling : menentang, berat ( jika gelap ) 

2) Dinding : membakar, tenang jika dari kayu (sedikit jika dicat ) 

3) Lantai : bersemangat, stabil 

Reaksi biologi terhadap stimulus (rangsangan)  warna 

Mengumpulkan kesadaran 

Tanda- tanda kesadaran 
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e. Kuning  

1) Ceiling : bercahaya ( lemon ), berkilauan, menstimulasi 

2) Dinding : hangat, mudah mengiritasi 

3) Lantai : meninggikan, mengasikkan 

f. Hijau  

1) Ceiling : protektif, (refleksi pada kulit membuat alternatif ) 

2) Dinding : dingin, aman, calm, diandalkan, passive, iritasi jika 

mengkilat (electrik green ), membecekkan 

3) Lantai : alamiah (tergantung dengan situasi), lembut, 

merelaxkan,dingin (jika mengarah ke biru ) 

g. Biru 

1) Ceiling : angkasa, dingin, sedikit kemajuan (jika bersinar ), berat dan 

menyesakkan nafas (jika terlalu gelap) 

2) Dinding : dimgin dan berjarak (jika terang),berani dan beruang, dalam 

(jika gelap)  

3) Lantai : mengembangkan perasaan untuk menbuat sedikit gerak (jika 

terang ), kuat 

 

h. Ungu  

Jika diterapkan pada ruang interior, akan membuat rasa tidak nyaman dan 

mengurangi cahaya. 

i. Abu-abu 

1) Ceiling : menciptakan bayangan 

2) Dinding : netral dan membosankan 

3) Lantai : netral 

j. Putih  

1) Ceiling : netral dan kosong 

2) Dinding : netral dan kosong, steril, tanpa energi 

3) Lantai : mencegah untuk disentuh (tidak boleh berjalan) 

k. Hitam  
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1) Ceiling : menindas 

2) Dinding : gelap 

3) Lantai : tidak seimbang, rintangan 

 

Sedangkan beberapa efek psikologis dari warna pada ruang yang 

dikemukakan oleh J. Pamudji Suptandar dalam bukunya “Disain Interior” 

yaitu sebagai berikut : 

 

EFFEK PSIKOLOGIS DARI WARNA PADA RUANG 

 

EFFECT WARNA JARAK 

SUHU PSIKIS 

BIRU jauh sejuk menyejukkan 

HIJAU jauh Tersejuk, netral menyejukkan 

MERAH dekat Panas, hangat menyolok 

ORANGE dekat terhangat menyolok 

KUNING dekat terhangat menyolok 

SAWO 

MATANG 

 
terdekat 

 
netral 

 
merangsang 

 

UNGU terdekat sejuk merangsang 

HITAM/ 

MERAH TUA 

 

dekat 

 

panas 

 

merangsang 

KEEMASAN cerah netral aristokrat 

Tabel no. 2.9 

Efek psikologi  dari warna pada ruang. 

( J.Pamudji S, 1999, hal70) 

 

5. Unsur Pembentuk Ruang 
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Ruang menurut J. Pamudji Suptandar dalam bukunya “Disain Interior” 

dapat diartikan suatu kondisi yang dibatasi oleh empat lembar dinding yang, 

yang bisa diraba dan bisa diraba keberadannya. Unsur penbentuk ruang 

tersebut yaitu : 

a. Lantai 

Lantai adalah salah satu pembentuk ruang yang harus diperhatikan 

mengingat dimana sirkulasi kegiatan berlangsung. Untuk itu pemilihan 

bahan yang tepat yang sesuai dengan fungsi ruang sangat di perlukan. 

Berikut merupakan sifat, keuntungan, dan kerugian dari bahan-bahan yang 

dapat digunakan sebagai lantai : 

 

Bahan  Karakter  Keuntungan  Kerugian  Pemeliharaan  

Terazzo  Permanen, 

tahan kotor, 

aneka 

warna 

Tahan lama, 

indah, kotoran 

tidak tampak 

Keras, 

desain 

terbatas 

Mudah dengan 

air 

Marmer  Permanen, 

kaku 

indah Mahal, 

mudah 

kotor, keras 

Digosok, jika 

terkena noda 

sulit dihilangkan 

Kayu  Alamiah, 

dapat dicat, 

kedap suara 

Tahan lama, 

melentur 

Tidak tahan 

terhadap 

insekta 

Pemeliharaan 

mudah, jika tena 

rokok atau noda 

dibersihkan 

dengan lilin atau 

vernis, jika kena 

debu diberi 

lapisan nilam. 

Ceramic 

tile 

Tahan 

goresan, 

Tahan lama, 

indah, tidak 

 Pemeliharaan 

mudah dengan 
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kaya akan 

bentuk dan 

corak 

kotor air hamgat dan 

sabun 

Vinyl tile Permukaan 

dicetak, 

mudah 

tergores, 

menarik 

lunak Tidak untuk 

daerah yang 

ramai 

Mudah 

pemeliharaannya 

Vinyl 

asbestos 

Pemasanga

n mudah, 

tahan alkali, 

murah, 

licin, kaya 

akan warna, 

corak halus 

Tahan lama Tidak lunak Mudah 

pemeliharaannya 

Vinyl 

crushione

d tile 

Kaya akan 

warna, 

mewah, 

tahan kotor 

Comfort, 

melentur, 

lunak 

manual Mudah 

pemeliharaannya 

Vinyl 

solid tile 

Tidak licin, 

tahan 

terhadap 

noda 

Tahan lama  Mudah 

pemeliharaannya 

Vinyl 

sheet 

Mudah 

tergores, 

tahan 

lemak, 

tahan alkali 

Daya lentur 

baik, tahan 

lama, lunak 

mahal Mudah 

pemeliharaannya 

Rubber Kaya akan Menarik, Mahal, licin Pemeliharaan 
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tile warna, 

kedap 

suara, tahan 

terhadap 

noda 

tahan lama, 

lunak 

jika 

permukaan 

basah, dapar 

dirusak oleh 

deterjen 

karena 

lemas 

dengan deterjen 

halus 

Cork tlie Tekstur 

alamiah, 

murah, 

mewah, 

kedap suara 

Lenturan baik, 

tahan lama 

Pemasangan 

khusus, 

mudah 

kotor, 

melekuk 

jika belum 

bersih 

Sulit dibersihkan 

jika kotor, dapat 

dibersihkan 

dengan mudah 

dengan lilin 

Granit tile Kuat, 

murah 

 Pemeliharaan 

mudah 

Woll  Kenyal, 

tahan akan 

hembusan 

api, tahan 

akan 

gesekan 

 Dapat rusak 

oleh 

deterjen dan 

alkali 

Penbersihan sulit 

Acrylic  Tahan akan 

sinar, tahan 

akan 

gesekan 

 Pembersihaanny

a mudah, sangat 

tahan terhadap 

kotoran 

Nylon  Tahan 

terhadap 

gesekan, 

 Dapat 

menimbulka

n problem 

Tahan terhadap 

kotoran dan 

asam, 
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lembur, 

tahan 

terhadap 

jamur 

listrik,dalam 

pemasangan 

dan 

membuthka

n

pengetahuan 

khusus 

pembersihaannya 

mudah 

Polyester  Tahan lama, 

tak perlu di 

pel, dapat 

digunakan 

di mana 

saja, tahan 

jamur dan 

serangga 

 Membutuhk

an keahlian 

khusus, 

dapat 

menimbulka

n arus listrik 

 

Tabel no. 2.10 

Karakter dari bahan untuk lantai. 

( J.Pamudji S, 1999, hal 133-135 ) 

b. Dinding 

Dinding adalah suatu elemen arsitektur yang penting untuk setiap 

bangunan, yang berfungsi sebagai struktur pemikul lantai diatas 

permukaan tanah, langit-langit dan atap. 

c. Ceiling  

Ceiling atau langit-langit adalah elemen yang menjadi perlindungan fisik 

maupun psikologis untuk semua yang ada di bawahnya. 

6. Sirkulasi 

Sirkulasi menurut FRANCIS.D.K.CHING dalam bukunya “Bentuk 

Ruang dan Susunannya” adalah : 

a. Linear  
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Jalan lurus               Jalan melengkung                memotong jalan 

 

Bercabang-cabang                              membentuk loop 

 
Gambar no.2.1 

Sirkulasi linier. 

(Francis.D.k.Ching, 1996, hal 271) 

 

Semua jalan adalah liniear, jalan-jalan yang lurus dapat menjadi unsur 

pengorganisir yang utama untuk satu deretan ruang. Sebagai tambahan , 

jalan dapat melengkung atau terdiri atas segmen-segmen, memotong jalan 

lain, bercabang-cabang, membentuk kisaran/ loop. 

 

b. Radial  

 

Gambar no.2.2 

Sirkulasi radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 271) 
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Bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti pada, 

sebuah pusat, titik bersama. 

c. Spiral  

 

Gambar no.2.3 

Sirkulasi spiral. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 271) 

 

Sebuah bentuk spiral adalah sesuatu jalan yang menerus yang berasal dari 

titik pusat, berputar mengelilinginya dengan jarak yang berubah. 

 

d. Grid  

 

Gambar no.2.4 

Sirkulasi grid. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 271) 
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Bentuk grid terdiri dari dua set jalan-jalan sejajar yang saling berpotongan 

pada jarak yang sama dan menciptakan bujur sangkar atau kawasa-

kawasan ruang segiempat. 

e. Network  

 

Gambar no.2.5 

Sirkulasi network. 

(Francis.D.K.Ching, 1996,hal 271) 

 

Suatu bentuk jaringan terdiri dari beberapa jalan yang menggabungkan 

titik-titik tertentu di dalam ruang. 

f. Komposit  

Untuk menghindarkan orientasi yang membingungkan, suatu susunan 

herarkis di antara jalur-jalur jalan bisa dicapai dengan membedakan skala, 

bentuk dan panjangnya. 

10. Organisasi Ruang 

Dalam pengorganisasian ruang, terdapat syarat-syarat yang 

dikemukakan oleh FRANCIS.D.K.CHING dalam bukunya “Bentuk Ruang 

dan Susunannya” sebagai berikut : 

a. Memiliki fungsi-fungsi khusus atau menghendaki bentuk khusus. 

b. Penggunaaanya fleksibel dan dengan bebas dapat dimanipulasikan. 

c. Berfungsi tunggal dan unik atau penting pada organisasi bangunan. 

d. Memiliki fungsi-fungsi yang serupa dan dapat dikelompokkan menjadi 

suatu ‘cluser’ fungsional atau diulang dalam suatu urutan linier. 
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e. Menghendaki adanya bukaan ke ruang luar untuk mendapatkan cahaya, 

ventilasi, pemandangan, atau pencapaian ke luar bangunan. 

f. Harus dipisah-pisahkan untuk mendapatkan fungsi pribadi. 

g. Harus mudah dicapai. 

Berbagai macam pengorganisasian ruang menurut FRANCIS.D.K.CHING  

antara lain sebagai berikut : 

a. Terpusat  

 

Gambar no.2.6 

Organisasi ruang terpusat. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Suatu ruang dominan diman pengelompokan sejumlah ruang sekunder 

dihadapkan. 

 

b. Linier  

 

Gambar no.2.5 

 
Gambar no.2.7 

Organisasi ruang linier. 
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(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Suatu urutan linier dari ruang-ruang yang berulang. 

c. Radial  

 

Gambar no.2.8 

Organisasi ruang radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi ruang yang linier 

berkembang menurut bentuk jari-jari. 

 

d. Cluster 

 

Gambar no.2.9 

Organisasi ruang cluster. 
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(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Ruang-ruang dikelompokkan berdasarkan adanya hubungan atau bersama-

sama memanfaatkan ciri atau hubungan visual. 

e. Grid  

 

Gambar no.2.10 

Organisasi ruang grid. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Ruang-ruang diorganisir dalam kawasan grid struktural atau grid tiga 

dimensi lain. 

 

11. Furniture 
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Gambar no.2. 11 

Standart furniture ruang tunggu. 

( Time Saver, 2001, hal 289) 

 

Gambar no. 2. 12 

Standart furniture receptionis. 

(Time Sever, 2001, hal 289) 

 

RUANG PENERIMAAN 

AKTIFITAS : 

Menunggu (duduk) 

Menerima tamu 

SUMBER : 

 
Time Saver 
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Gambar no. 2.13 

Standart ruang perawatan. 

(Time Saver, 2001, hal 114) 

 

RUANG 
PERAWATAN 

AKTIFITAS : 

Facial, massage 

SUMBER : 

Time Saver 
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Gambar no. 2. 14 

Standart furniture ruang relaksasi. 

( Time Saver, 2001, hal 443) 

 

Gambar no.2.15 

Standart furniture ruang relaksasi. 

( Time Saver, 2001, hal 442) 

 

RUANG TERAPI 

 

AKTIVITAS : 
 
Whrilpool, kolam air panas 

SUMBER : 
 
Time Saver 
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Gambar no. 2. 16 

Standart whrilpool. 

(Time Saver, 2001,  hal 114) 

 

Gambar no. 2.17 

Standart bedtub. 

(Time Saver, 2001, hal 468) 

 

RUANG RELAKSASI 

AKTIVITAS : 

Whrilpool, kolam air panas 

 

SUMBER : 

Time Saver 
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BAB III 
STUDI LAPANGAN 

 

A. Tinjauan Kota Solo Baru Sebagai Lokasi Spa 

1. Letak Geografis 

 

Gambar no.3.1 

Peta wilayah Grogol 

(RUTRK Kec. Grogol, 2004-2013) 

 

Menurut RUTRK periode tahun 2004-2013 kota “Solo Baru” 

merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 

Secara geografis, Kota Grogol terletak pada garis bujur antara 110º 40’ - 110º 

44’ BT dan Garis Lintang 7º 28’ - 7º 24’ 28” LS, dengan batas-batas yang 

mencakup wilayah : 

a. Sebelah utara adalah kota Surakarta. 

b. Sebelah timur adalah Kecamatan Mojolaban dan Polokarto. 

c. Sebelah selatan adalah Kecamatan Sukoharjo. 

d. Sebelah barat adalah Kecamatan Baki-Siduarno (Kec. Polosari Kab. 

Klaten). 
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2. Keadaan Alam 

 Gambaran keadaan alam pada wilayah perencanaan. Bentuk 

permukaan Kecamatan Grogol cenderung datar dengan ketinggian wilayah 

perkotaan adalah 80-100m di atas permukaan laut, serta kemiringan tanah 

antara 0 sampai 4% pada bagian tengah dan < 7% pada bagian tenggara  dan 

barat laut. Kondisi tersebut memungkinkan pola pengembangan wilayah yang 

lebih mudah secara kelerengan tidak ada permasalahan yang menghambat, 

karena permukaan tanah cenderung datar (RUTRK, 2004-2013, hal II-2). 

3. Penduduk 

Jumlah penduduk di Kecamatan Grogol pada tahun 2003 mencapai 

91.304 jiwa dengan kepadatan bruto rata-rata 3.043 jiwa/km² dan kepadataan 

netto 5.371 jiwa/km²  (RUTRK, 2004-2013, hal II-2). 

 

B. Studi Lapangan 

1. Martha Tilaar Salon Day Spa 

a. Lokasi 

 

Gambar no.3.2 

Meja receptionis pada Martha Tilaar Day Spa 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Komplek Villa Melati Mas Kav. SR 1 No. 15 Jl. Raya Serpong 

Pondok Jagung, Tangerang. 
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b. Sejarah Berdiri 

Martha tilaar adalah seorang wanita Indonesia lulusan “Academy 

of Beauty Culture” Bloomington, USA. Beliau mempunyai visi untuk 

kecantikan wanita Indonesia, kemudian beliau mendirikan sebuah salon 

kecil dan sebuah salon kecantikan. Beliau mendirikan sekolah kepribadian 

Martha Tilaar menggunakan metode barat dan Indonesia. Martha Tilaar 

melanjutkan dengan memproduksi produk-produk kecantikan  dimana 

produk tersebut dikhususkan untuk wanita di seluruh dunia. Sedangkan 

untuk Martha Tilaar ini di pimpin oleh ibu Anastasya. 

c. Waktu Operasional 

 

Gambar no.3.3 

Ruang tunggu pada Martha Tilaar Day Spa 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Waktu operasional pada “Martha Tilaar Salon Day Spa” buka pada 

pagi hari hingga pada malam hari tepatnya pada jam 09.00 sampai 21.00, 

tetapi  pada hari besar  libur. 

d. Daya Tampung 

Terdapat pembedaan tingkat lantai pada setiap fungsi ruang yang 

berbeda-beda. Pada lantai satu terdapat ruang penerimaan dan 

berhubungan langsung dengan salon. Pada lantai dua adalah ruangan yang 

difungsikan untuk perawatan spa, sedangkan lantai tiga berfungsi sebagai 
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ruang perawatan wajah atau facial. Daya tampung untuk kegiatan spa dan 

salon rata-rata setiap hari 10-20 orang baik pada salon ataupun kegiatan 

perawatan spa. Tetapi pada hari libur atau hari-hari tertentu dapat 

mencapai kapasitas pengunjung yang lebih banyak lagi. 

e. Jenis Spa 

 

Gambar no.3.4 

Bedtub untuk kegiatan berendam. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Day Spa yang tersedia yaitu menitik beratkan pada teknik 

tradisional dari berbagai negara seperti Indonesia, India, dan China. Untuk 

itu tenaga profesional menggunakan bahan-bahan tradisional dengan 

dipadukan produk kosmetika produksi Martha Tilaar sebagai bahan 

utamanya. 
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Gambar no. 3.5 

Steamer untuk perseorangan. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Spa untuh tubuh yang ada yaitu sebagai berikut : 

1) Kendedes  

Bertujuan untuk  memperlancar peredaran darah dan menstimulasi 

saraf. 

2) Dewi Sri Bath 

Berikut macam dan fungsi dari “Dewi Sri Bath” : 

a.) Body Countour 

Perawatan alami untuk tubuh dengan menggunakan minyak 

essential lemon, yang berfungsi untuk mengatasi selulit, minyak 

essential kenanga yang berfungsi untuk mengencangkan kulit dan 

memperbaharui sel-sel kulit yang mati sehingga terjadi regenerasi 

untuk orang dewasa. 

b.) Whitening 

Dengan cara mencampurkan dua minyak essential lemon dan 

kamper, yang berfungsi untuk membersihkan dan mencerahkan 

kulit serta dapat pula mengangkat sel-sel kulit yang telah mati. 

c.) Anti-Stess 

Minyak essential melati yang sangat berkhasiat untuk relaksasi. 
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d.) Sensual 

Aroma minyak essential yang berasal dari kayu cendana dan 

mawar yang dapat memberikan kesan sensual, berfungsi untuk 

menenangkan fikiran dan emosi serta mengatasi rasa gelisah pada 

diri seseorang. 

e.) Reviving   

Minyak essential pepermint dan lemon untuk kesegaran fikiran 

juga tubuh. 

3) Whitening Milk Bath 

Mandi susu yang berfungsi untuk membersihkan sekaligus 

memutihkan kulit. 

4) Perawatan Tradisional Indonesia : Traditional Body Massage, 

Aromatic Body Massage, Coin Massage, Back Massage, Lulur Malih 

Warni. 

Gambar no.3.6 

Ruang untuk perawatan. 

(Dokumen pribadi,Mei, 2005) 

Perawatan wajah yang tersedia yang merupakan bagian dari 

perawatan “day spa“sebagai berikut : 
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1) Sekar Anaranggana 

Program perawatan yang memberikan relaksasi baik fisik maupun 

secara spikologis pada pengunjung, yang diterapkan pada wajah dan 

tubuh. Paket perawatannya berupa : mandi berendam, pijat asmana 

raga, dan pijat muka dengan menggunakan  aromatherapi yang dapat 

menenangkan. 

2) Asmara Nirapada 

Perawatan yang bertujuan meremajakan sel-sel kulit mati. Progamnya 

berupa : herbal bath, steam shower, asmana raga massage dan 

aromatic facial. 

3) Raja Paramastri 

Perawatan khusus untuk wajah, merupakan paket perawatan berupa 

herbal bath, indonesian spice salt scrub, steam shower, dan pijatan 

Asmana Raga. 

4) Facial Therapy 

Therapy yang khusus untuk wajah agar tampak cerah dan berseri 

 

Gambar no.3.7 

Bed untuk facial. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Program perawatan lainya yang termasuk di dalam “day spa” Martha 

Tilaar adalah : 
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1) Hand&Foot Styling 

Membentuk serta membersihkan kuku tangan dan kaki. 

2) Traditional hand&foot massage 

Pemijatan untuk peredaran darah pada tangan dan kaki. 

3) Manicure, pedicure, dan nail polish 

Perawatan tangan dan kaki serta pewarnaan pada kuku tangan dan 

kaki. 

f. Kebuthan Ruang Spa 

Berikut merupakan kebutuhan ruang pada kegiatan spa di Martha 

Tilaar : 

Jenis perawatan Lama 

perawatan 

(menit)

Kebuthan ruang 

Perawatan tubuh

- ken dedes 

 

- dewi sri spa 

- whitening milk bath 

 

- herbal bath 

- silky milk bath 

- lulur milih warni 

Perawatan wajah 

- sekar anaranggana 

- raja paramastri 

- asmara nirapada 

- aromatic facial 

Perawatan trditional 

indonesia 

- back massage 

- coin massage 

- traditional body 

massage 

 

120 

 

120 

120 

 

90 

120 

120 

 

150 

150 

180 

50 

 

45 

45 

60, 90, 120  

 

r.perawatan,steamer,sauna ,bathtub 

r.relaksasi,bathtub, r.bilas 

r. perawatan,r.bilas,,steamer, bath 

tub 

 

r.facial,massage bed 

 

r.massage,r.bilas 
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- aromatic body massage 

Perawatan lainnya 

- hand&foot styling 

- traditional hand&foot 

massage 

- manicure&pedicure, 

nail polish 

60, 90, 120 

 

45 

45 

 

60 

 

r.manicure&pedicure 

Tabel no. 3.1 

Tabel kegiatan pada Martha Tilaar Day Spa 

(Analisa lapangan, Mei,2005) 

 

g. Elemen Pembentuk Ruang 

Pada sebuah bangunan terdiri dari beberapa elemen pembentuk 

ruang, adapun pembentuk ruang pada “Martha Tilaar Day Spa”adalah 

sebagai berikut : 

1) Lantai  

Lantai yang digunakan yaitu keramik tile yang berukuran 40 x 40 cm 

dengan mayoritas didominasi oleh warna putih dengan 

dikombinasikan warna hijau. 

 

Gambar no.3.8 

Pola lantai pad Martha Tilaar Day Spa. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 
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2) Dinding  

Dinding berupa batu bata plester yang kemudian finshing berupa cat 

tembok warna krem yang memberi kesan tenang pada seluruh 

ruangan. 

3) Ceiling  

Penggunaan bahan pada ceiling yaitu enternit pada seluruh ruangan 

yang kemudian difinishing cat warna putih, sedangkan untuk 

ukurannya adalah 100 x 100 cm. 

h. Warna  

 

Gambar no.3.9 

Locker penyimpanan barang 

untuk pengunjung. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 
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Gambar no.3.10 

Meja tempat produk-produk untuk spa. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Pemilihan warna dengan warna-warna yang bersifat memberikan 

kesan tenang seprti putih, krem, hijau, dan coklat. Hal in dapat dilihat 

pada pemilihan warna pada furniture yang digunakan yang menonjolkan 

serat alami dari kayu. 

i. Interior Sistem 

1) Pencahayaan  

Pada siang hari ruangan menggunakan cahaya alami yang berrasal dari 

jendela. Sedangkan untuk waktu operasional malam hari 

menggunakan down light .

2) Penghawaan  

Penghawaan yang utama menggunakan AC Split Wall Type 5.600 

BTU, pada setiap ruangan perawatan  termasuk juga ruang 

penerimaan. 
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j. Elemen Estetis 

 

Gambar no. 3.11 

Partisi yang sekaligus sebagai rak penyimpanan produk. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Pada ruang penerimaan yang berhubungan secara tidak langsung 

kerena dipisahkan dengan partisi yang juga berfungsi sebagai almari 

tempat penyimpanan produk pada sisi yang lainnya jadi memiliki fungsi 

ganda. Selain itu terdapat beberapa gambar yang ditempatkan didinding 

yang berhubungan dengan kecantikan. 
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k. Sistem Organisasi 

 

Skema no. 3. 1 

Struktur Organisasi Herbaroma Spa by Rudy Hadisuwarno 

(Sumber : Analisis di lapangan, mei, 2005) 

 

DEWAN KOMISARIS 

DIREKSI 

GENERAL MENEGER 

Bag.operasional 

olahraga 

Bag.keuangan Bag.kebugaran 

Bag.pemasaran 

Public relation 

Pomosi&pemasaran 

Keuangan&staff 

Relaksasi spa 

perawatan kecantikan 
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2. Herbaroma Spa & Salon by Rudy Hdisuwarno 

a. Lokasi 

 

Gambar no.3.12 

Receptionis pada Herbaroma Day Spa 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Lokasi “Herbaroma Spa & Salon by Rudy Hadisuwarno” berada 

dikawasan  perumahan diantara ruko-ruko, tepatnya pada Jl. Puri Kencana 

Blok L6 No.1 Sport club Bugar Puri Bugar Jakarta Barat. 

b. Sejarah Berdiri 

Rudy Hadisuwarno tidak hanya dikenal sebagai penata rambut 

profesional, tetapi juga sebagai pengajar sekaligus pengelola jaringan 

lembaga pendidikan tata rambut dan wajah serta training center yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi juga bergerak di bidang spa, bridal,

dan merk produk kosmetika rambut. Lahir pada tahun 1977 di Pekalongan 

Jawa Tengah. Tahun 1968 merupakanawal dari karir profesionalnya saat 

pertama kali membuka. Salon di Jakarta.  

Dengan sebuah keyakinan bahwa dunia tata rias rambut dan 

kecantikan sebagai bagian dari gaya hidup. Rudy memperluas jaringan 

bisnisnya melalui Rudy Hadisuwarno Organisation (RHO) yang terus 

mengelola 140 outlet, terdiri dari salon dan sekolah kecantikan hingga spa 

dan kosmetika. Hingga kini, RHO telah menjalankan bisnis salon 
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terkemuka yang masing-masing memiliki ciri khas sesuai karakter segmen 

yang dituju, RHO juga mengelola jaringan spa, “Paras Body & Soul” dan 

“Herbaroma Spa by Rudy Hadysuwarno” yang memiliki konsep 

perawatan tubuh dan relaksasi lebih dari spa biasa (http:// 

www.rudyhadisowarno.com). 

c. Waktu Operasional 

Waktu operasional pada “Herbaroma Spa & Salon by Rudy 

Hadisuwarno” buka pada pagi hari tepatnya pada jam 08.00 sampai malam 

hari pukul 21.00. 

d. Daya Tampung 

 

Gambar no.3.13 

Ruang tunggu. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Daya tampung pada hari biasa adalah 10-20 orang/hari, tetapi pada 

hari besar dan hari libur dapat lebih banyak lagi. Daya tampung ini hanya 

untuk perawatan spa belum termasuk daya tampung untuk pengunjung 

salon. 
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e. Jenis Spa 

 

Gambar no.3.14 

Ruang massage. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Gambar no.3.15 

Ruang bilas. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Jenis spa yang ada adalah “day spa” yang mempunyai waktu 

perawatan yang paling sing kat dibandingkan dengan jenis spa yang 

lainnya. Adapun perawatan yang tersedia berupa paket spa “Herbaroma 

Spa” adalah sebagai berikut : 
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1) Perawatan wajah 

Perawatan wajah yang tersedia yaitu facial yang bertujuan 

mengeluarkan kotoran yang melekat pada kulit sekaligus melepaskan 

sel-sel kulit mati, yang menjadikan kulit wajah berseri dan cerah. 

Perawatan wajah tersebut terdiri dari : 

a.) Aromel Facial Regular : 

Perawatan khusus untuk kulit wajah yang berfungsi mengangkat 

kulit mati, sehingga kulit menjadi lebih cerah berseri. 

b.) Aromel Facial  Intensif : 

Perawatan khusus untuk kulit wajah yang berfungsi memberi 

kelembaban pada kulit, dan meningkatkan elastisitas kulit dengan 

jangka waktu tertentu. 

2) Perawatan tubuh 

 

Gambar no.3.16 

Ruang perawatan. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

a.) Scrubbing 

Pijatan dengan menggunakan berbagai macam scrub yang 

berfungsi untuk menggosok bagian  tubuh. Berfungsi untuk 

membersihkan kotoran yang melekat padakulit dan mengangkat 

sel-sel kulit mati, sekaligus membuat kulit halus dan cerah. 
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Adapun jenis scrubbing yang ada pada “herbaroma Body 

Treatment” berikut :  

- Herba Body Scrub,  

Menggosok tubuh dengan menggunakan scrub untuk 

mengangkat sel kulit mati serta berfungsi untuk mencerahkan 

kulit. 

- Traditional Body Scrub,  

Menggosok tubuh dengan menggunakan scrub yang berfungsi 

untuk mengangkat sel-sel kulit mati ( boreh, coffe, akar 

wangi). 

- Imported Body Scrub, 

Menggosok tubuh dengan menggunakan scrub import (dari 

luar negri) yang memiliki fungsi yang sama yaitu mengangkat 

sel kulit mati. 

- Milk / Herbal Bath, 

Berendam pada bedtub dengan menggunakan susu yang 

dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah sehingga 

kulit halus dan lebih putih. 

- Sea Salt Bath. 

Berendam pada bedtub dengan menggunakan air garam yang 

berfungsi untuk membuat kulit menjadi halus. 
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b.) Steaming  

 

Gambar no.3.17 

Steamer untuk perseorangan. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Penguapan yang dilakukan dengan steamer yang berguna untuk 

menyempurnakan perawatan yang telah dilakukan sekaligus 

mengeluarkan kotoran dari pori-pori tubuh.  

c.) Massage 

Pemijatan dengan menggunakan essential oil dengan 

menggunakan teknik pemijatan yang berbeda-beda. Berikut 

beberapa jenis massage yang berupa paket “Herbaroma 

Massage”:

- Aromatherapi Massage 

Pijat dengan menggunakanminyak essential yang berfungsi 

untuk mengatasi strees, romance, relaxing, harmoni. 

- Traditional Massage 

Pijat yang berasal dari Indonesia dengan menggunakan minyak 

essetial yang berfungsi untuk mengatasi tekanan darah dan 

untuk mengendorkan otot-otot yang kaku. 
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- Shiatsu Massage 

 

Gambar no.3.18 

Ceiling untuk shiatsu massage. 

(Domumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Pijat yang menggunakan teknik pemijatan dengan kaki yang 

berasal  dari Jepang dengan minyak essential yang berfungsi 

untuk melancarkan peredaran darah serta mengendorkan otot-

otot yang kaku. 

- Back Massage 

Pijat yang mengkonsentrasikan pada punggung belakang, bahu, 

leher, yang berfungsi untuk mengatasi mata kunang-kunang, 

penat, dan melancarkan peredaran darah. 

- Face Massage 

Pijatan pada wajah, leher hingga dada sampai tengkuk. 

- Foot Massage 

Pijatan pada kaki hingga betis yang berfungsi untuk 

memperlancar peredaran darah. 
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3) Perawatan tubuh lainnya 

 

Gambar no.3.19 

Ruang manicure & pedicure. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005) 

 

Adapun perawatan tubuh lainnya yang  ada pada Herbaroma Day Spa 

yaitu : 

- Waxing 

Berfungsi untuk menghilangkan atau mencabut bulu-bulu halus 

yang yang tidak diinginkan. 

- Manicure dan pedicure 

Membersihkan, membentuk serta merawat tangan dan kaki 

sehingga bersih. 

- Nail polish 

Mengecat tangan dan kaki setelah melakukan perawatan sehingga 

terlihat indah. 

- Hand and foot mask 

Masker untuk tangan dan kaki membuat lebih lembut. 

f. Kebutuhan Ruang 

Berikut kegiatan spa yang tersedia beserta waktu kegiatannya dan 

kebutuhan ruangnya antara lain : 
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KEGIATAN WAKTU  

(menit) 

KEB. RUANG 

1) Aromatherapi Massage  

2) Shiatshu Massage  

3) Traditional Massage  

4) Back/shoulder Massage  

5) Face Massage  

6) Foot Massage  

7) Herbaroma Body Scrub  

8) Traditional Body Scrub  

9) Coffe / akar wangi / boreh  

10) Imported Body Scrub  

11) Face Waxing  

12) Hand Waxing  

13) Foot Waxing  

14) Bikini Under Arm  

15) Milk/herbal Bath & 

BodySteam 

16) Sea Salt Bath & Body 

Steam . 

17) Water Jet Spa  

60, 90, 120 

60, 90, 120 

60, 90, 120 

20 

20 

20 

60 

60 

75 

 

75 

30 

30 

30 

45 

45 

 

30 

 

30 

r. massage 

 

r. shiatsu (spirit room) 

r. massage 

r. massage 

r. massage 

r. refleksi 

r. perawatan 

r. perwawatan 

r. perawatan 

r. perawatan 

 

bathtub & steaming 

 

bathtub 

 

whirlpool 

Tabel no. 3.2 

 Tabel kegiatan pada Herbaroma Day Spa 

(Analisa lapangan, Mei, 2005) 

 

g. Elemen Pembentuk Ruang 

1) Lantai  

Ada dua macam bahan berbeda yang digunakan untuk lantai hal ini 

untuk membedakan fungsi dari ruangan tersebut yaitu antara ruang 

salon dan ruang spa. Lantai yang digunakan pada ruang tunggu 

maupun ruang perawatan menggunakan bahan parquet dengan 

finishing melanic, untuk area basah seperti pada ruang bilas 

menggunakan keremik tile dengan warna putih 20 x 20 cm. Sedangkan 
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pada ruang yang berfungsi sebagai ruang salon menggunakan keramik 

tile 40 x 40 cm.      

2) Dinding  

Dinding menggunakan bata plester, yang kemudian dicat dengan 

warna putih untuk semua ruangan. Untuk ruang penerimaan 

menggunakan cat coklat muda. 

3) Ceiling  

Ceiling menggunakan gypsum board dengan finishing cat warna putih 

untuk semua ruangan. Untuk menunjang kegiatan relaksasi terdapat 

speaker yang berfungsi untuk mendengarkan musik yang bersifat 

relaksasi. 

h. Warna  

Pemilihan warna furniture mayoritas menggunakan warna coklat 

yang hangat dan relaks. Begitu pula mengapa lantai menggunakan bahan 

parquet yang menonjolkan warna alami dari serat kayu. 

i. Interior Sistem 

1) Pencahayaan  

Pencahayaan yang digunakan yaitu pencahayaan alami dan buatan. 

Jenis lampu yang digunakan adalah down light sebagai pencahayaan 

utama pada setiap ruangan juga terdapat beberapa lampu yang juga 

berfungsi sebagai elemen estetis. Pencahayaan pada siang hari 

menggunakan pencahayaan alami yang berasal dari jendela, terutama 

pada ruang penerimaan yang berhubungan secara langsung dengan 

ruang tunggu.  

2) Penghawaan  

Sebagai penghawaan digunakan AC Spilt Wall Type 5.600 BTU pada 

setiap ruangan. Selain itu penghawaan alami juga diperoleh dari 

fentilasi. 
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j. Elemen Estetis 

 

Gambar no.3.20 

Lampu gantung yang terdapat pada ruang tunggu. 

(Dokumen pribadi, Mei, 2005)

Sebagai elemen estetis terdapat beberapa gambar yang 

berhubungan dengan perawatan tubuh. Juga memanfaatkan efek sinar dari 

lampu yang berupa lampu gantung yang dipasang pada ruang tunggu, dan 

wall lamp untuk ruang perawatan dengan desain modern. 
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k. Struktur Organisasi 

 
Skema no. 3. 2 

Struktur Organisasi Herbaroma Spa by Rudy Hadisuwarno 

(Sumber : Analisa di lapangan, mei, 2005) 

DEWAN KOMISARIS 

DIREKSI 

GENERAL MENEGER 

MENJ.OPERASIONAL 

- MEDITASI&RELAK
SASI 

- OLAHRAGA 
- PERAWATAN 
- REKREASI 

MENJ.UMUM 

- TEKNIK&PEMELI
HARAAN 

- PELAYANAN 
- KEAMANAN 

MENJ.ADMINITRASI MENJ.PEMASARAN 

- KEUANGAN 
- KEPAGAWAIAN 
- PENGADAAN 

- DIV.PUBLIC 
RELATION 

- PROMOSI&PEM
ASARAN 
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BAB IV 
ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

INTERIOR NATURAL DAY SPA 

DI SOLO BARU 

 

A. Perencanaan dan Perancangan Natural Day Spa di Solo Baru 

1. Pengertiann Judul 

d. Natural yaitu : alamiah, asli, bukan tiruan (Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, 1991, hal 1026). 

e. Natural yaitu : alamiah, bersifat alam, bukan buatan, asli (KBBI, 1989, hal 

611). 

f. Natural yaitu : tanpa zat kimia, lingkungan manusia alami (New Webster’s 

Dictionary, 1992,hal 257). 

g. Day yaitu : dua puluh empat putaran jam, bagian dari  hari atau ketika 

bangun dan melakukan aktifitas (New Student’s Dictionary, 2002, hal 

168). 

h. Day yaitu : hari dimana matahari terbit (New Webster’s Dictionary, 1992, 

hal 92). 

i. Spa merupakan akronim dari Soluse Per Aqua yang berasal dari bahasa 

Latin memiliki arti sehat dengan air. (http://www.spas.com).

j. Ada pula yang mengartikan spa yaitu kesehatan yang berasal dari air 

(http://www.gregespa.com).

k. Spa adalah singkatan dari solus per aqua, yang kemudian diterjemahkan 

menjadi “air penyembuhan” (Crissie Painel, 2003, hal 4). 

l. Spa adalah : mandi dengan berendam air belerang atau mandi di air 

pancuran dan berendam dalam air rempah serta bunga setaman (Brosur 

Martha Tilaar, Mei, 2005). 

m. Day spa yaitu : jenis spa yang dapat dilakukan setiap hari yang memiliki 

program berupa perawatan tubuh, kecantikan wajah, kesehatan dan 

relaksasi. Waktu yang diperlukan relatif lebih singkat antara satu jam 
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sampai enam jam. Untuk itu pada spa ini tidak dilengkapi fasilitas 

akomodasi karena waktu yang cukup singkat. ( Janik.S.P, 2003, hal38). 

Jadi yang dimaksudkan dengan “ Natural Day Spa “ dapat disimpulkan 

sebagai berikut sebuah tempat perawatan dengan media air yang dapat 

dilakukan sehari-hari dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan 

bahan dari alam. 

2. Tema  

Tema Perencanaan dan Perancangan Natural Day Spa ini yaitu 

“modern”. Bentuk visual pada bangunan serta furniturenya mayoritas dengan 

garis-garis tegas berupa garis vertikal dan garis horisontal geometris yang 

mencerminkan tema modern. Sedangkan untuk pemilihan warna mengadopsi 

dari warna-warna alam seperti biru dan putih dari warna langit, coklat dan 

hijau dari warna tumbuhan, hitam dan putih yang bersifat netral, tetapi tidak 

menutup kemungkinan warna-warna lain sebagai elemen estetis pada ruangan. 

Warna-warna tersebut dipilih karena dinilai dapat menunjang kebutuhan 

relaksasi yang disesuaikan dengan program spa dengan bahan-bahan yang 

alamiah.  

3. Lokasi Perencanaan 

 Utara 

Barat Timur 

 

Selatan 

Gambar no.4.1 
Denah rencana lokasi Natural Day Spa 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
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Ket : 

: Jalan ke arah barat 
: Jalan  kearah timur 
: Jalan Raya Solo Baru (arah wonogiri) 
: Jalan Raya Solo Baru (arah kota  Solo) 

 : Lokasi Natural Day Spa 
: Perumahan 
: Area Ruko 
: Adira Finance 
: Taman kota 

 
Natural Day Spa yang direncanakan tepatnya berdiri di daerah “Solo 

Baru” yang termasuk dalam wilayah dari Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo. Pemilihan site plan berdasarkan pada analisa sebagai berikut : 

i. Transportasi yang mudah dengan dilaluinya transportasi umum, selain itu 

arus tranportasi yang cukup padat mengingat ± dalam satu menit dilalui 

delapan kendaraan pribadi, sepuluh kendaraan bermotor dan tiga 

kendaraan umum). 

ii. Luas tanah yang sesuai dengan kebutuhan Natural Day Spa. 

iii. Tersedianya infratruktur yang lengkap dan menunjang seperti sarana air 

bersih, listrik, utilitas dan keamanan (dekat dengan kantor polisi). 

iv. Lokasi sesuai dengan sasaran pengguna yang dituju. 

 Bangunan ini tepatnya berdiri di sebelah timur “Adira Finance” yang 

mempunyai lahan yang sangat luas. Sedangkan di sebelah selatan merupakan 

kumpulan ruko-ruko yang berjajar hampir di sepanjang jalan raya Solo Baru. 

Transportasi pada bangunan ini mudah dijangkau karena merupakan salah 

satu jalur utama ke kota Solo sehingga dilalui berbagai macam transportasi 

umum. View bangunan ini pintu masuk utama menghadap sebelah barat yang 

dapat dilihat dari sebelah utara maupun sebelah barat. 

4. Sasaran Pengguna 

Sasaran yang dituju adalah untuk kalangan ekonomi menengah ke atas 

yang tentunya mempunyai aktifitas yang padat yang menginginkan 

penyegaran baik fisik  maupun mental dengan spa yang dapat lakukan pada 
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waktu senggang. Untuk spesifikasinya yaitu orang dewasa pria dan wanita 

juga remaja yang berusia antara 13 – 65 tahun termasuk di dalamnya 

karyawan. 

5. Status Kelembagaan 

Bangunan spa di sini merupakan bangunan milik swasta yang tepatnya 

bersifat komersil memiliki tujuan untuk menarik pengujung yang sebanyak-

banyaknya. Untuk itu perlunya sarana dan prasarana yang dapat memenuhi 

kebutuhan pengunjung terutama yang berhubungan dengan perawatan spa 

sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dicapai. 

6. Waktu Operasional 

Waktu operasional yaitu pada dimulai pada pagi hari sampai pada 

malam hari. Lebih jelasnya yaitu buka pada pukul sembilan pagi hingga pukul 

sembilan malam (09.00 – 21.00).  

7. Struktur Organisasi 

 

Skema no.4.1 
Skema strukrur organisasi 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

Dewan Komisaris

Direksi

General Meneger

Bag.Operasional

Bag.Pemasaran

Bag.RelaksasiBag. Terapi

Bag.Perawatan

Sauna&whrilpool

Facial, scrubing,lulur,massage,dll

Promosi

Kolam spa,whrilpool
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8. Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada Natural Day Spa terdiri atas pengunjung dan 

pengelola spa itu sendiri. Pengunjung spa tidak hanya terdiri atas member atau 

anggota spa yang sudah terdaftar, wisatawan domestik ataupun manca negara 

yang berkunjung karena spa ini memiliki sasaran yang cukup luas. Sedangkan 

untuk pengelola spa menjalankan berbagai kegiatan operasional, adminitrasi, 

pemasaran, kegiatan perawatan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan 

dengan program Natural Day Spa. 

9. Kapasitas Pengunjung 

Kapasitas pengunjung pada bangunan Natural Day Spa ini setiap 

harinya mampu menampung hingga jumlah 30 orang pengunjung baik pria 

ataupun wanita.  

 

B. Pendekatan Perancangan 

1. Pola Kegiatan 

Dalam pola kegiatan dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan jumjlah 

pembagian ruang , yaitu sebagai berikut : 

a. Pengunjung Unit Penerimaan 

 

Skema no.4.2 

Pola kegiatan unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei 2005) 

 

Datang  

Daftar 

Menunggu  

Parkir 

R .Penunjang 
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b. Pengunjung Unit Perawatan 

 

Skema no.4.3 

Ploa kegiatan unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

c. Pengunjung  Unit Terapi 

 

Skema no.4.4 

Pola kegiatan unit terapi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

Datang 

Parkir 

Pendaftaran 

konsultasi 

R. Terapi Kolam air panas & whrilpool 

Menunggu R .Penunjang 

Datang 

Parkir 

konsultasi 

Menunggu R .Penunjang 

Massage Lulur 

Spa ,sauna, steam bath 
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d. Pengunjung Unit Relaksasi 

 

Skema no.4.5 

Pola kegiatan unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

2. Kegiatan dan Aktifitas 

i. Kegiatan Perawatan 

1) Scrubing 

Pijatan dengan menggunakan berbagai macam scrub yang berfungsi 

untuk menggosok wajah dan bagian  tubuh. Berfungsi untuk 

membersihkan kotoran yang melekat pada kulit dan mengangkat sel-

sel kulit mati, sekaligus membuat kulit halus dan cerah. 

2) Lulur 

Menggosok tubuh dengan menggunakan scrub yang berfungsi untuk 

mengangkat sel-sel kulit mati ( boreh, coffe, akar wangi). 

3) Massage  

Pemijatan dengan menggunakan essential oil dengan menggunakan 

teknik pemijatan yang berbeda-beda.  

Datang 

menunggu 

Pendaftaran 

Ruang penunjang 

konsultasi 

Kolam spa& whrilpool 

Sauna 

Parkir 
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4) Sauna  

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

5) Spa aroma therapi 

Pijat dengan menggunakan minyak essential yang berfungsi untuk 

mengatasi strees, romance, relaxing, harmoni. 

6) Manicure pedicure 

Membersihkan, membentuk serta merawat tangan dan kaki sehingga 

bersih. 

7) Waxing 

Berfungsi untuk menghilangkan atau mencabut bulu-bulu halus yang 

yang tidak diinginkan. 

ii. Kegiatan Terapi  

 

Gambar no. 4. 2 
Kegiatan terapi. 

(http://www.gregespa.com).

1) Pijat tradisional 

Pemijatan yang dilakukan oleh pemijat tradisional dengan 

menggunakan beberapa ramuan tradisional. 

2) Pijat aroma therapi 

Pemijatan yang dilakukan dengancampuran minyak aroma terapi, 

biasanya 3-4 jenis minyak, seperti lavender, sandalwood, caderwood 

dan yang lain lain. 
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3) Pijat shiatsu 

Pemijatan dengan menggunakan teknik Jepang yang menggunakan 

kaki, lutut, siku dantelapak tangan dengan cara menekan-nekan pada 

tubuh. 

4) Whirlpool  

 

Gambar no. 4. 3 

Whirlpool. 

(http://www.gregespa.com).

Berendam dengan dilengkapi dengan hidrojet untuk message. 

5) Kolam air panas 

Berendam pada kolam air panas yang berfungsi memperlancar 

peredaran darah. 

iii. Kegiatan Relaksasi 

1) Sauna  

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

2) Meditasi  

Untuk ketenangan dan penyegaran kembali pikiran yang di lakukan 

pada ruangan yang tenang atau dapat juga dilakukan di ruanggan 

terbuka . 
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3) Whirlpool  

 

Gambar no. 4.4 

Hidrojet pada whirlpool. 

(http://www.gregespa.com).

Mandi berendam dengan sikap pasif dimana tubuh seseorang dipijat 

oleh tiupan udara dari dasar bak dan pijatan air dari dinding bak 

(dengan hidrojet) yang baik untuk kebugaran dan kenyamanan. 

4) Kolam air panas 

 

Gambar no. 4.5 

Kolam air panas. 

(http://www.gregespa.com).

Mandi dengan tujuan penyembuhan penyakit-penyakit seperti rematik, 

kerusakan anggota gerak gangguan pada sistem sysraf, kerusakan 

karena olah raga dan penyakit kulit, cara mandi dan lamanya 

berendam harus sesuai dengan anjuran dokter ahli dan intruktur. 
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3. Organisasi  Ruang 

Berikut merupakan analisa dari bentuk pengorganisasian ruang : 

Nama Organisasi Ruang Keuntungan  Kerugian  

a) Terpusat  

 

b) Linier  

 

c) Radial  

 

d) Cluster/berkelompok 

 

a) Ruang pusat berfungsi 

sebagai pemersatu ruang-

ruang yang lainnya. 

b) Peletakan ruang-

ruangnya dapat teratur. 

c) Peletakan ruang dapat 

simetris. 

a) Setiap ruang dapat 

berhubungan secara 

langsung. 

b) Memungkinkan 

pengoptimalan 

pencahayaan alami 

karena setiap ruang 

herhubungan langsung 

dengan luar. 

c) Mengorganisir ruang 

disepanjang bentangnya. 

 

a) Ruang pusat yang 
bersifat dominan. 

b) Ruang-ruang  yang 
bersifat sekunder dapat 
berbentuk pola dinamis. 

c) Ruang-ruang dapat 
tertata secara teratur. 

d) Sirkulasi ke setiap ruang 
menjadi mudah 
dijangkau. 

a) Bentuk setiap ruang 
tidak berpengaruh 

a) Sirkulasi ruang yang 

terkesan monoton. 
b) Akustik ruang 

kurang terkontrol. 

a) Setiap ruang 

berhubungan 

langsung dengan luar  

ruang sehingga 

external noise sulit 

terkontrol. 

b) Sirkulasi yang 

monoton. 

 

a) Pada ruang pusat 
tidak dapat 
mengoptimalkan 
pencahayaan alami. 

 

a) Visual ruangan 
kurang baik karena 
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e) Grid  

terhadap karakternya. 
b) Setiap ruang memiliki 

hubungan yang saling 
terkait. 

 

a) Konfigurasi ruang yang 
tertata secara teratur. 

b) Peletakan ruang dapat 
simetris. 

c) Hubungan antar ruang 
saling berhubungan 
secara lang sung. 

tidak teratur. 
b) Menyulitkan 

dalam pengaturan 
pencahayaan alami. 

 

a) Kesan visual yang 
ditimbulkan dari 
peletakan ruang 
menjadi monoton. 

Tabel no.4.1 

Analisa pengorganisasian ruang. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

Organisasi ruang yang digunakan pada bangunan Natural Day Spa ini 

yaitu dengan bentuk sebagai berikut : 

 

Gambar no.4.6 

Organisasi ruang radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Pengorganisasian ruang dengan bentuk radial adalah yang paling tepat untuk 

bangunan “Natural Day Spa” ini hal ini karena bentuk radial sebuah ruang 

pusat yang menjadi acuan organisasi-organisasi ruang yang linier berkembang 

menurut bentuk jari-jari.  
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4. Hubungan Antar Ruang 

i. Unit Penerimaan 

 

Lobby 

Receptionis 

Ruang tunggu 

Mini bar 

cafe 

Tabel no.4.2 

Tabel unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

ii. Unit Perawatan 

 

Facial scrub 

Lulur  

Massage  

Ruang sauna 

Steam bath 

Ruang spa aroma therapi 

Waxing, Menicure&pedicure 

Ruang bilas 

Tabel no.4.3 

Tebel unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
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iii. Unit Terapi 

 

Ruang pemijatan tradisional 

Ruang pemijatan aroma terapi 

Ruang pijat shiatsu 

Whirlpool 

Kolam air panas 

Tabel no.4.4 

Tabel unit terapi. 

(Anlisa penulis, Mei, 2005) 

 

iv. Unit Relaksasi 

 

Ruang meditasi 

Ruang sauna 

Whirlpool  

Kolam air panas

Tabel no.4.5 

Tabel unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

Ket : 

• : berhubungan langsung. 

+ : berhubungan tidak langsung. 
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5. Zoning dan Grouping 

a. Alternatif I 

i. Zoning 

 

ME 

 
Gambar no.4.7 

Grouping  I. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

Dari alternatif Iidiatas, terdapat beberapa keuntungan dan kerugian 

yaitu: 

Keuntungan  Kerugian  

a) Zona publik terdapat di depan 

sehingga tidak mengganggu 

zona private. 

b) Zona semi publik (kantor) 

memudahkan sirkulasi  

pengelola. 

a) Zona private yang tidak teratur 

membuat sirkulasi menjadi tidak 

teratur.. 

b) Zona servis sulit dijangkau oleh 

pengujung. 

Tabel no.4.6 
Tabel kerugian alternatif I. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
 

Zona private Zona private 

zona  
semi 

publik Zona 
private 

Zona 
private 

Zona private 

Zona 
publik 

Zona servis 

Zona private 
Zona 
semi 

publik 

Zona 
semi 

publik 
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ii. Grouping  

 

ME 
Gambar no.4.8 

Grouping  I. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

b. Alternatif II 

1) Zoning 
 

ME 
Gambar no.4.9 

Zoning II. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

reception
is Kolam 

air 
panas 

Kolam 
air 

panas 

r. pemijatan  
r. perawatan 

Lobby   
7r.tunggu 

r. locker & bilas 

r. pemijatan 
r. perawatan 

r. 
konsultasi 

r. 
konsultasi 

r. spa aroma 
therapi 

R .spa aroma 
therapi 

Zona publik 

Zona servis  

Zona semi 
privat 

Zona publik 
(café & bar) 

Zona 
private 

Zona 
private 

Zona 
private 

Zona 
private 
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Dari alternati diatas, terdapat beberapa keuntungan serta kerugian sebagai 

berikut : 

Keuntungan  Kerugian  

a) Sirkulasi memudahkan pengunjung 

dalam setiap kegiatan terutama pada 

zona private . 

b) Ruang servis mudah dijangkau oleh 

pengunjung. 

c) Zona publik(café&bar) jauh dari area 

servis jadi tidak mengganggu ruang 

yang bersifat private. 

a) Pengawasan pengelola sulit.

Tabel no.4.7 
Tabel kerugian alternatif II. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

2) Grouping 
 

ME 

 

Gambar no.4.10 
Grouping  II. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

Lobby,Receptionis, R.tunggu 

r. locker & r. ganti, wc 

Whrilpool & 
kolam.air 

panas 

R.konsultasi, 
r.periksa,Kantor

, gudang 

Bar & cafe 

Zona terapi Zona 
perawatan 

Zona 
relaksasi 
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6. Sistim Sirkulasi 

Berikut merupakan analisa pola sirkulasi : 

Nama Pola Sirkulasi Keuntungan  Kerugian  

a) Linier 

1) Jalan lurus 

2) Jalan 

melengkung 

3) Memotong jalan 

lain 

4) Bercabang-

cabang 

5) Membentuk 

loop 

 

b) Radial 

 

c) Spiral 

 

d) Grid 

a) Bentuk konfigurasi 

sederhana sehingga 

mudah diingat. 

b) Ruang-ruang dapat 

berhubungan secara 

langsung. 

c) Peletakan ruang yang 

mudah tinggal 

mengikuti alur 

sirkulasi. 

 

a) Ruang-ruang diatur 

menjadi bentuk. 

b) Ruang teratur dan 

simetris. 

c) Berkembang dari pusat 

ruang yang bersifat 

dominaan. 

 

a) Setiap ruang 

berhubungan secara 

langsung. 

b) Sirkulasinya hanya 

mengikuti alur yang 

ada. 

c) Ruang utama berada 

ditengah. 

 

a) Konfigurasi jalan yang 

a) Peletakan ruang serta 

bentuk jalan  monoton. 

 

a) Pencahayaan alami 
tidak dapat 
menjangkau secara 
optimal  ruang-ruang 
yang berada tengah. 

 

a) bentuk jalan yang 
membingungkan. 

b) Pencahayaan alami 
pada ruang dalam tidak 
dapat optimal. 

c) Ruang yang berada di 
dalam sulit untuk 
dijangkau. 

 

a) Pencahayaan alami 
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e) Network 

f) Komposit/campuran 

teratur dan rapi. 
b) Ruang-ruang teratur 

dan simetris. 
c) Konfigurasi jalan 

berbentuk sederhana. 
 

a) Hubungan setiap ruang 
secara langsung. 

 

a) Merupakan kombinasi 
dari linier, radial, spiral, 
grid, dan network. 

b) Setiap ruang dapat 
berhubungan langsung. 

c) Memberi kebebasan 
konfigurasi ruang. 

tidak merata. 
b) Bentuk jalan monoton. 
c) Bentuk jalan dapat 

membingungkan. 
 

a) Bentuk jalan 
membingungkandan 
tidak teratur. 

b) Pencahayaan alami 
kurang merata. 

 
a) Pencahayaan alami 

kurang merata. 

Tabel no.4.8 
Tabel pola sirkulasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
 

Bentuk sirkulasi yang digunakan pada bangunan Natural Day Spa ini 

yaitu dengan bentuk sebagai berikut : 

 

Gambar no.4.11 
Bentuk sirkulasi radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 271) 
 

Sirkulasi dengan bentuk radial adalah yang paling tepat hal ini mengingat 

bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti pada, sebuah 

pusat, titik bersama. 

Berikut merupakan skema sirkulasinya yang terbagi menjadi beberapa 

unit sebagai berikut : 
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a. Unit Penerimaan 

 

Skema no.4.6 

Sirkulasi unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

b. Unit Perawatan 

 

Skema no.4.7 

Sirkulasi unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

R . Perawatan 

lobby 

Ruang tunggu Ruang penunjang 

Receptionis 

lobby 

Receptionis 

R .Konsultasi 

Ruang Spa, sauna, steam bath, menicure, pedicure 

R .Massage R .Lulur 
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c. Unit Terapi 

 

Skema no.4.8 

Sirkulasi unit terapi. 

( analisis penulis, Mei, 2005 ) 

d. Unit Relaksasi 

 

Skema no.4.9 

Sirkulasi unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

Receptionis dan regrestrasi 

ruang tunggu Ruang penunjang Lobby  

Shiatsu , pemijatan Whirlpool ,kolamair panas 

R. periksa & konsultasi 

Lobby  

R .konsultasi 

Kolam air panas 

R .Penunjang 

Whirlpool  

R .Sauna 

R. Relaksasi 



99

7. Besaran Ruang 

i. Unit Penerimaan 
RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Lobby  Receptionis 

Standart satuan 3m²/orang 

Kapasitas 2 orang 

Luas = 3m²/orang x 2 = 6m² 

 

Ruang tunggu 

Standart satuan 1,2m²/orang 

Kapasitas 50% pengunjung 15 orang 

Luas = 1,2m²/orang x 15 = 18m² 

 

Ruang konsultasi 

Standart ruang konsultasi 15,48 m 

6

18 

 

15,5 

Total perhitungan ruang penerimaan  

39,5 m² 

Tabel no.4.9 

Besaran ruang unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

ii. Unit Perawatan 
 

RUANG  PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang perawatan Ruang facial 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

Ruang massage 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

180 

 

180 
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Ruang spa aromatherapi 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas 1,86 m² x 30 orang =55.8 m 

 

Steam 

Satuan luas 3m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 3 m² x 30 =90 m² 

 

Ruang sauna  

Standart satuan 2 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

Manicure pedicure 

Ruang bilas Standart ruang 1m²/orang 

Kapasitas 30 orang  ( pria dan wanita ) 

Luas 1m² x 30 = 30m² 

 

55 

 

90 

 

60 

 

30 

 

Total perhitungan unit perawatan  

595 m² 

Tabel no.4.10 

Besaran ruang unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

iii. Unit Terapi 
RUANG PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang pemijatan 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

180 
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Whirlpool 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 15 

orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang x 15 

=27.9 m² 

Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya = 1,86 

m²/orang x 30 = 55.8m² 

 

Kolam air panas 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas = 1,86 m² x 30 = 55.8m² 

 

55 

 

55 

Total perhitungan unit terapi  

292 m² 

Tabel no.4.11 

Besaran ruang unit terapi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

iv. Unit Relaksasi 
 

RUANG PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang terapi Meditasi 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

Sauna 

Standart satuan 2 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

Whirlpool 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

 

180 

 

60 
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Kapasitas maksimum masing-masing 15 

orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang x 15 

=27.9 m² 

Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya = 1,86 

m²/orang x 30 = 55.8m² 

 

Kolam air panas 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas = 1,86 m² x 30 = 55.8m² 

 

55 

 

55 

Total perhitungan unit terapi 

352 m² 

Tabel no.4.12 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

8. Komponen Pembentuk Ruang 

a. Lantai  

Lantai  yang digunakan haruslah sesuai dengan fungsi ruang juga aktifitas 

yang berlangsung dalam ruangan tersebut. Maka dari itu bahan lantai 

tersebut tidak sama untuk setiap ruangan dan memiliki beberapa 

pertimbangan sebagai berikut : 

1) Pada area yang bersifat publik bahan lantai hendaknya mudah 

dibersihkan 

2) Pada area yang sirkulasinya padat seperti lobby, harus tahan terhadap 

gesekan. 

3) Dapat menyerap suara dengan baik untuk ruang-ruang yang 

membutuhkan ketenangan. 

4) Tahan terhadap air dan tidak licin pada area yang bersifat basah. 

5) Pada ruang perawatan harus tahan terhadap bahan kimia. 
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Adapun analisa material lantai untuk Natural Day Spa ini adalah sebagai 

berikut : 

Nama Material Keuntungan  Kerugian  

a) Granit berukuran 

50 x 50 cm, warna 

hijau, putih, hitam. 

 

b) Parquet berukuran 

25 x 100 cm, 

finishing melamic 

dof. 

c) Batu candi 

 

a) Murah 

b) Pemeliharaannya 

mudah. 

c) Cukup banyak 

pilihan  warna. 

 

a) Alamiah 

b) Tahan lama 

c) Bahan akustik yang 

baik. 

d) Lentur 

 

a) Tahan terhadap 

goresan. 

b) Kaya bentuk dan 

corak. 

c) Tahan terhadap air. 

d) Mudah dalam 

perawatannya. 

 

a) tidak tahan terhadap 

insekta. 

b) Pemeliharaan sulit. 

 

a) Pilihan warna 

terbatas. 

Tabel no.4.13 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
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b. Dinding  

Dinding untuk bahannya setiap ruangan menggunakan bahan dan finishing 

yang berbeda karena aktifitas dan fungsi ruang sangat mempengaruhi. 

Untuk itu pemilihan bahan dari didinding melalui pertimbangan sebagai 

berikut : 

1) Dapat menyerap suara dengan baik dari external noise maupun 

internal noise,terutama pada ruang-ruang yang membutuhkan 

ketenangan. 

2) Pada ruangan yang bersifat publik hendaknya mudah dibersihkan. 

3) Pada area basah hendaknya tahan terhadap air atau yang menggunakan 

water profing.

4) Warna finishing hendaknya memberikan efek tenang dan relaks. 

 

Adapun analisa untuk material dinding pada Natural Day Spa adalah 

sebagai berikut : 

 

Nama Material Keuntungan  Kerugian  

a) Batu bata plester, 

dengan finishing 

cat tembok (water 

proffing)

b) Batu bata plester, 

finishing wall 

paper. 

 

c) Batu bata plester, 

finishing  batu 

candi 

a) Tahan terhadap 

airdan uap air 

b) Mudah dibersihkan. 

c) Banyak pilihan 

warna. 

a) Material akustik 

yang baik. 

b) Banyak pilhan 

warna dan corak. 

 

a) Banyak pilhan 

warna dan corak. 

b) Mudah dibersihkan. 

a) Licin dan dapat 

mengelupas. 

 

a) Tidak tahan terhadap 

air dan uap air. 

b) Dapat mengelupas. 

c) Tidak tahan terhadap 

goresan.  

 

a) Pilihan warna 

terbatas 
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a) Mudah dibersihkan. 

b) Tahan terhadap air 

dan uap air. 

c) Tahan benturan dan 

goresan. 

Tabel no.4.14 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

c. Ceiling 

Ceiling disini juga sangat disesuaikan dengan aktifias dan fungsi ruang  

untuk itu pertimbangannya sebagai berikut : 

1) Dapat menyerap suara dengan baik. 

2) Tidak memberi kesan yang berat. 

3) Pada ruang whirlpool, sauna dan kolam air panas hendaknya tahan 

terhadap uap air.  

4) Pada ruang whirlpool, sauna dan kolam air panas memberikan akses 

ke luar ruangan. 

Adapun analisa material ceiling  untuk Natural Day Spa adalah sebagai 

berikut antara lain: 

Nama Material Keuntungan  Kerugian  

a) Gysumboard 

akustik 12 mm, 

a) Material akustik 

yang baik. 

b) Dapat dicat. 

c) Dapat dibentuk 

dan 

dilengkungkan. 

d) Mudah 

dibersihkan. 

 

a) Tidak tahan terhadap 

kelembaban. 

 

Tabel no.4.15 

Besaran ruang unit relaksasi. 
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(Analisa penulis, Mei, 2005) 

9. Interior Sistem 

i. Pencahayaan Ruang 

Pencahayaan yang digunakan pada Natural Day Spa ini pada 

waktu operasional siang hari lebih menggunakan pencahayaan alami, yaitu  

1) Pencahayaan langsung 

Pencahayaan yang diperoleh dari sinar matahari secara langsung. 

2) Pencahayaan tak langsung 

Pencahayaan yang diperoleh dari sinar matahari secara tidak langsung. 

Misalnya melalui skylight, permainan bidang kaca, dan yang lainnya. 

Sedangkan pada waktu operasional malam hari menggunakan 

pencahayaan buatan , yaitu : 

1) Pencahayaan langsung  

Yaitu pencahayaan yang langsung memancar  dari pusatnya kearah 

obyek yang disinari. 

2) Pencahayaan tak langsung 

Pencahayaan yang jika sumber pencahayaan disembunyikan dari  

pandangan mata sehingga cahaya yang kita rasakan adalah hasil 

pantulannya. 

 

Analisa penggunaan pencahayaan yang sesuai dengan Natural 

Day Spa adalah sebagai berikut : 

 

Pencahayaan  Keuntungan  Kerugian  

a) Jendela,  ventilasi  

 

b) Lampu Neon 

(langsung dan tak 

a) Hemat biaya. 

b) Memberikan 

kenyamanan 

spikologis bagi mata. 

c) Menghasilkan objek 

yang lebih jelas  

a) Pencahayaan 

terbatas hanya 

pada siang hari. 

b) Tergantung 

dengan musim. 
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langsung). 

 

c) Down light. 

a) Penerangan ruang 

dapat 24 jam. 

b) Memberikan 

fleksibleklitas 

penerangan pada 

ruang dalam. 

 

a) Penerangan dapat 24 

jam. 

b) Arah penyinaran 

dapat diatur. 

a) Tidak ekonomis. 

b) Jika penempatan 

keliru maka akan 

membuat objek 

jadi kabur. 

Tabel no.4.16 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

ii. Penghawaan Ruang 

Penghawaan yang utama menggunakan sistem air conditioning yaitu suatu 

sistem pengatura udara dalam ruang yang dilakukan secara teratur dan 

konstan. Adapun unsur-unsur udara yang diatur dengan AC yaitu : 

- kecepatan aliran udara dan pembersihan udara, 

- pengaturan temperatur, 

- kelembabam dan pendistribusian udara pada tingkat atau kondisi yang 

kita inginkan secara teratur dan konstan. 

Analisa penghawaan pada Natural Day Spa adalah sebagai berikut : 

 

Penghawaan  Keuntungan  Kekurangan  

a) jendela, ventilasi 

 

b) AC  split wall 

type 5.600 BTU. 

a) Hemat listrik 

 

a) Mensuplai udara 

selama 24 jam. 

b) Dapat mengatur 

a) Kelembaban udara 

tidak dapat diatur. 

a) Tidak ekonomis 
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tinggi rendah 

kelembaban udara. 

Tabel no.4.17 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

iii. Akustik Ruang 

Akustik ruang  dapat diatasi dengan berbagai cara seperti pemilihan bahan 

yang tepat. Selain itu keberhasilan sistem akustik ruang di tunjang oleh : 

8) Bentuk ruang 

9) Permukaan lantai 

10) Permukaan dinding 

11) Permukaan plafon 

12) Luas ruang 

13) Fungsi 

14) Pengaruh lingkungan 

Analisa material akustik ruang pada Natural Day Spa adalah sebagai 

berikut : 

Nama Material Keuntungan  Kerugian  

a) Gybsumboard 

 

b) Wall paper 

c) Parquet 

a) Dapat dicat 

b) Mudah dibersihkan 

c) Dapat dibentuk dan 

dilengkungkan. 

a) Banyak pilihan 

warna dan coraknya. 

a) Alamiah  

b) Lentur. 

a) Tidak tahan terhadap 

kelembaban. 

 

a) Tidak tahan goresan. 

b) Pemeliharaan sulit. 

 

Tabel no.4.18 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
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iv. Sistem Keamanan 

Sistem keamanan merupakan salah satu yang sangat penting mengingat 

bangunan publik. Untuk itu sistem keamanan hendaknya mempunyai 

sistem otomatis yang mempunyai cara kerja cepat seperti detektor untuk 

menangulangi kebakaran dan speakeryang dipasang pada ceiling. 

Hendaknya di setiap ruangan ditempatkan detektor sehingga keamanan 

lebih terjamin. 

10. Warna 

Warna adalah bagian yang sangat penting dalam perancangan interior, 

warna harus ditambahkan guna menciptakan suatu pengaruh khusus. Untuk 

itu pemilihan warna mengadopsi warna-warna alam. Warna tersebut 

hendaknya harus mempunyai efeck yang baik seperti : 

a. Warna hendaknya bersifat menyejukkan. 

b. Mempunyai pengruh relaksasi bagi tubuh manusia. 

c. Menciptakan visual yang baik bagi suatu ruangan. 

d. Berpengaruh menyejukkan pada suhu ruangan. 

e. Mempunyai tingkat kecerahan yang nyaman bagi mata. 

11. Furniture 

Pemilihan funiture bahan dan warna disesuaikan dengan tema yaitu 

“modern” juga penempatannya. Berikut merupakan furniture yang akan 

digunakan : 

a. Memenuhi kenyamanan bagi pengguna dalam hal ini pengunjung ataupun 

pengelola. 

b. Pada area publik hendaknya mudah dalam perawatannya. 

c. Tidak memberikan kesan yang berat terhadap ruang-ruang yang tidak 

begitu luas. 

d. Bahan yang digunakan mudah dibersihkan. 

e. Furniture pada area basah hendaknya tahan terhadap uap air . 
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Analisa bahan untuk furniture Natural Day Spa antara lain sebagai 

berikut : 

 

Nama Material Keuntungan  Kerugian  

a) Kayu  

 

b) Pelapis  

Ex. Oscar 

 

a) Alamiah 

b) Dapat dilengkungkan. 

 

a) Mudah dibersihkan 

b) Banyak pilihan warns 

a) Berat. 

 

a) Mahal  

 

Tabel no.4.19 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengertian Judul 

a. Natural yaitu : alamiah, asli, bukan tiruan (Kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, 1991, hal 1026). 

b. Natural yaitu : alamiah, bersifat alam, bukan buatan, asli (KBBI, 1989, hal 

611). 

c. Natural yaitu : tanpa zat kimia, lingkungan manusia alami (New Webster’s 

Dictionary, 1992,hal 257). 
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d. Day yaitu : dua puluh empat putaran jam, bagian dari  hari atau ketika 

bangun dan melakukan aktifitas (New Student’s Dictionary, 2002, hal 

168). 

e. Day yaitu : hari dimana matahari terbit (New Webster’s Dictionary, 1992, 

hal 92). 

f. Spa merupakan akronim dari Soluse Per Aqua yang berasal dari bahasa 

Latin memiliki arti sehat dengan air. (http://www.spas.com).

g. Ada pula yang mengartikan spa yaitu kesehatan yang berasal dari air 

(http://www.gregespa.com).

h. Spa adalah singkatan dari solus per aqua, yang kemudian diterjemahkan 

menjadi “air penyembuhan” (Crissie Painel, 2003, hal 4). 

i. Spa adalah : mandi dengan berendam air belerang atau mandi di air 

pancuran dan berendam dalam air rempah serta bunga setaman (Brosur 

Martha Tilaar, Mei, 2005). 

j. Day spa yaitu : jenis spa yang dapat dilakukan setiap hari yang memiliki 

program berupa perawatan tubuh, kecantikan wajah, kesehatan dan 

relaksasi. Waktu yang diperlukan relatif lebih singkat antara satu jam 

sampai enam jam. Untuk itu pada spa ini tidak dilengkapi fasilitas 

akomodasi karena waktu yang cukup singkat. ( Janik.S.P, 2003, hal38). 

 

Jadi yang dimaksudkan dengan “ Natural Day Spa “ dapat disimpulkan 

sebagai berikut sebuah tempat perawatan dengan media air yang dapat 

dilakukan sehari-hari dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan 

bahan dari alam. 

2. Tema Perancangan 
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Gambar no. 5. 1 

Bunga dan daun yang diadopsi furniture. 

( Dokumen pribadi, mei, 2005). 

 

Tema Perencanaan dan Perancangan Natural Day Spa ini yaitu 

“natural”sedangkan style yang digunakan modern. Sedangkan untuk 

pemilihan warna mengadopsi dari warna-warna alam seperti biru dan putih 

dari warna langit, coklat dan hijau dari warna tumbuhan, hitam dan putih yang 

bersifat netral. Furniture mengadopsi dari bentuk kelopak bunga dengan 

warna biru untuk wanita dan untuk pria bentuk daun dengan warna hijau. 

Begitupula penataan lay out untuk wanita dengan bentuk kelopak bunga 

sedang pria mengadopsi susunan daun. 

3. Status Kelembagaan 

Bangunan spa di sini merupakan bangunan milik swasta yang tepatnya 

bersifat komersil memiliki tujuan untuk menarik pengujung yang sebanyak-

banyaknya. Untuk itu perlunya sarana dan prasarana yang dapat memenuhi 

kebutuhan pengunjung terutama yang berhubungan dengan perawatan spa 

sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dicapai. 

 

4. Site Plan 

 

Utara 

Barat Timur 
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Selatan 

Gambar no.5. 2 
Denah rencana lokasi Natural Day Spa 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
 

Ket : 
: Jalan ke arah barat 
: Jalan  kearah timur 
: Jalan Raya Solo Baru (arah wonogiri) 
: Jalan Raya Solo Baru (arah kota  Solo) 

 : Lokasi Natural Day Spa 
: Perumahan 
: Area Ruko 
: Adira Finance 
: Taman kota 

Bangunan ini tepatnya berdiri di sebelah timur “Adira Finance” yang 

mempunyai lahan yang sangat luas. Sedangkan di sebelah selatan merupakan 

kumpulan ruko-ruko yang berjajar hampir di sepanjang jalan raya Solo Baru. 

Transportasi pada bangunan ini mudah dijangkau karena merupakan salah 

satu jalur utama ke kota Solo sehingga dilalui berbagai macam transportasi 

umum. View bangunan ini pintu masuk utama menghadap sebelah barat yang 

dapat dilihat dari sebelah utara maupun sebelah barat. 

 

5. Sasaran Pengguna 

Sasaran yang dituju adalah untuk kalangan ekonomi menengah ke atas 

yang tentunya mempunyai aktifitas yang padat yang menginginkan 

penyegaran baik fisik  maupun mental dengan spa yang dapat lakukan pada 

waktu senggang. Untuk spesifikasinya yaitu orang dewasa pria dan wanita 
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juga remaja yang berusia antara 13 – 65 tahun termasuk di dalamnya 

karyawan. 

6. Struktur Organisasi 

 

Skema no.4.2 

Skema strukrur organisasi 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

7. Pelaku Kegiatan 

Pelaku kegiatan pada Natural Day Spa terdiri atas pengunjung dan 

pengelola spa itu sendiri. Pengunjung spa tidak hanya terdiri atas member atau 

anggota spa yang sudah terdaftar, wisatawan domestik ataupun manca negara 

yang berkunjung karena spa ini memiliki sasaran yang cukup luas. Sedangkan 

Direksi 

General Meneger 

Bag.Operasional 

Bag.Pemasaran 

Bag.Relaksasi Bag. Terapi 

Bag.Perawatan 

Sauna&whrilpool 

Facial, scrubing,lulur,massage,dll 

Promosi 

Kolam spa,whrilpool 

Dewan Komisaris 
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untuk pengelola spa menjalankan berbagai kegiatan operasional, adminitrasi, 

pemasaran, kegiatan perawatan dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan 

dengan program Natural Day Spa. 

8. Kegiatan 

i. Kegiatan Perawatan 

8) Scrubing 

Pijatan dengan menggunakan berbagai macam scrub yang berfungsi 

untuk menggosok wajah dan bagian  tubuh. Berfungsi untuk 

membersihkan kotoran yang melekat pada kulit dan mengangkat sel-

sel kulit mati, sekaligus membuat kulit halus dan cerah. 

9) Lulur 

Menggosok tubuh dengan menggunakan scrub yang berfungsi untuk 

mengangkat sel-sel kulit mati ( boreh, coffe, akar wangi). 

10) Massage  

Pemijatan dengan menggunakan essential oil dengan menggunakan 

teknik pemijatan yang berbeda-beda.  

11) Sauna  

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

12) Spa aroma therapi 

Pijat dengan menggunakan minyak essential yang berfungsi untuk 

mengatasi strees, romance, relaxing, harmoni. 

13) Manicure pedicure 

Membersihkan, membentuk serta merawat tangan dan kaki sehingga 

bersih. 

14) Waxing 

Berfungsi untuk menghilangkan atau mencabut bulu-bulu halus yang 

yang tidak diinginkan. 

ii. Kegiatan Terapi  
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Gambar no. 5. 3 

Kegiatan terapi. 

(http://www.gregespa.com).

6) Pijat tradisional 

Pemijatan yang dilakukan oleh pemijat tradisional dengan 

menggunakan beberapa ramuan tradisional. 

7) Pijat aroma therapi 

Pemijatan yang dilakukan dengancampuran minyak aroma terapi, 

biasanya 3-4 jenis minyak, seperti lavender, sandalwood, caderwood 

dan yang lain lain. 

8) Pijat shiatsu 

Pemijatan dengan menggunakan teknik Jepang yang menggunakan 

kaki, lutut, siku dantelapak tangan dengan cara menekan-nekan pada 

tubuh. 

 

9) Whirlpool  

Gambar no. 5.4 
Whirlpool. 

(http://www.gregespa.com).
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Berendam dengan dilengkapi dengan hidrojet untuk message. 

10) Kolam air panas 

Berendam pada kolam air panas yang berfungsi memperlancar 

peredaran darah. 

iii. Kegiatan Relaksasi 

5) Sauna  

Cara mandi yang mengalami pergantian antara mandi uap kering yang 

panas di dalam suatu ruangan sauna dan hawa dingin di udara terbuka. 

Kamar sauna memiliki suhu udara 60º c -120º c. 

6) Meditasi  

Untuk ketenangan dan penyegaran kembali pikiran yang di lakukan 

pada ruangan yang tenang atau dapat juga dilakukan di ruanggan 

terbuka . 

7) Whirlpool  

 

Gambar no. 5.5 
Hidrojet pada whirlpool. 

(http://www.gregespa.com).

Mandi berendam dengan sikap pasif dimana tubuh seseorang dipijat 

oleh tiupan udara dari dasar bak dan pijatan air dari dinding bak 

(dengan hidrojet) yang baik untuk kebugaran dan kenyamanan. 

8) Kolam air panas 
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Gambar no. 5.6 
Kolam air panas. 

(http://www.gregespa.com).
Mandi dengan tujuan penyembuhan penyakit-penyakit seperti rematik, 

kerusakan anggota gerak gangguan pada sistem sysraf, kerusakan 

karena olah raga dan penyakit kulit, cara mandi dan lamanya 

berendam harus sesuai dengan anjuran dokter ahli dan intruktur. 

9. Pola Kegiatan 

a. Pengunjung Unit Penerimaan 

 

Skema no.4.3 
Pola kegiatan unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei 2005) 
b. Pengunjung Unit Perawatan 

 Datang 

Datang  

Daftar 

Menunggu  

Parkir 

R .Penunjang 

Parkir 
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Skema no.4.4 
Ploa kegiatan unit perawatan. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

c. Pengunjung  Unit Terapi 

 

Skema no.4.5 
Pola kegiatan unit terapi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 
 

d. Pengunjung Unit Relaksasi 

 Datang 

Pendaftaran 

Parkir 

Datang 

Parkir 

Pendaftaran 

konsultasi 

R. Terapi Kolam air panas & whrilpool 

Menunggu R .Penunjang 

konsultasi 

Menunggu R .Penunjang 

Massage Lulur 

Spa ,sauna, steam bath 
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Skema no.4.6 

Pola kegiatan unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

10. Besaran Ruang 

1) Unit Penerimaan 
RUANG PERHITUNGAN LUAS (m²) 

Lobby  Receptionis 

Standart satuan 3m²/orang 

Kapasitas 2 orang 

Luas = 3m²/orang x 2 = 6m² 

 

Ruang tunggu 

Standart satuan 1,2m²/orang 

Kapasitas 50% pengunjung 15 orang 

Luas = 1,2m²/orang x 15 = 18m² 

 

Ruang konsultasi 

Standart ruang konsultasi 15,48 m 

6

18 

 

15,5 

Total perhitungan ruang penerimaan  

39,5 m² 

Tabel no.4.5 

Besaran ruang unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

menunggu Ruang penunjang 

konsultasi 

Kolam spa& whrilpool 

Sauna 
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2) Unit Perawatan 
 

RUANG  PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang perawatan Ruang facial 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

Ruang massage 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

Ruang spa aromatherapi 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas 1,86 m² x 30 orang =55.8 m 

 

Steam 

Satuan luas 3m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 3 m² x 30 =90 m² 

 

Ruang sauna  

Standart satuan 2 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

Manicure pedicure 

Ruang bilas Standart ruang 1m²/orang 

Kapasitas 30 orang  ( pria dan wanita ) 

Luas 1m² x 30 = 30m² 

 

180 

 

180 

 

55 

 

90 

 

60 
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30 

 

Total perhitungan unit perawatan  

595 m² 

Tabel no.4.6 

Besaran ruang unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

3) Unit Terapi 
RUANG PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang pemijatan 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

Whirlpool 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 15 

orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang x 15 

=27.9 m² 

Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya = 1,86 

m²/orang x 30 = 55.8m² 

 

Kolam air panas 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas = 1,86 m² x 30 = 55.8m² 

 

180 

 

55 

 

55 

Total perhitungan unit terapi  

292 m² 

Tabel no.4.7 

Besaran ruang unit terapi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

4) Unit Relaksasi 
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RUANG PERHITUNGAN LUAS(m²) 

Ruang terapi Meditasi 

Standart ruang 6m²/orang  

Kapasitas 30 orang 

Luas 6 m² x 30 =180 m² 

 

Sauna 

Standart satuan 2 m²/orang 

Kapasitas 30 orang ( pria dan wanita ) 

Luas 2 m² x 30 =60 m² 

 

Whirlpool 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas maksimum masing-masing 15 

orang 

Luas masing-masing = 1,86 m²/orang x 15 

=27.9 m² 

Untuk 30 orang ( dua buah ) luasnya = 1,86 

m²/orang x 30 = 55.8m² 

 

Kolam air panas 

Standart satuan 1,86 m²/orang 

Kapasitas 30 orang 

Luas = 1,86 m² x 30 = 55.8m² 

 

180 

 

60 

 

55 

 

55 

Total perhitungan unit terapi 

352 m² 

Tabel no.4.8 

Besaran ruang unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

11. Organisasi Ruang 
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Organisasi ruang yang digunakan pada bangunan Natural Day Spa ini 

yaitu dengan bentuk sebagai berikut : 

 

Gambar no.5.7 

Organisasi ruang radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 205) 

 

Pengorganisasian ruang dengan bentuk radial adalah yang paling tepat untuk 

bangunan “Natural Day Spa” ini hal ini karena bentuk radial sebuah ruang 

pusat yang menjadi acuan organisasi-organisasi ruang yang linier berkembang 

menurut bentuk jari-jari.  

 

12. Hubungan Antar Ruang 

1) Unit Penerimaan 

Lobby 

Receptionis 

Ruang tunggu 

R. konsultasi 

Tabel no.4.1 

Tabel unit penerimaan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

2) Unit Perawatan 
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Facial scrub 

Lulur  

Massage  

Ruang sauna 

Steam bath 

Ruang spa aroma therapi 

Waxing, Menicure&pedicure 

Ruang bilas 

Tabel no.4.2 

Tebel unit perawatan. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

3) Unit Terapi 

 

Ruang pemijatan tradisional 

Ruang pemijatan aroma terapi 

Ruang pijat shiatsu 

Whirlpool 

Kolam air panas 

Tabel no.4.3 

Tabel unit terapi. 

(Anlisa penulis, Mei, 2005) 
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4) Unit Relaksasi 

 

Ruang meditasi 

Ruang sauna 

Whirlpool  

Kolam air panas

Tabel no.4.4 

Tabel unit relaksasi. 

(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

Ket : 

• : berhubungan langsung. 

+ : berhubungan tidak langsung. 

 

13. Zoning dan Grouping 

a. Zoning 

 

Zona private Zona private 

zona  
semi 

publik Zona 
private 

Zona 
private 

Zona 
publik 

Zona servis 

Zona private 
Zona 
semi 

publik 

Zona 
semi 

publik 
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ME 
Gambar no.4.8 

Grouping  I. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 
b. Grouping  

 

ME 
Gambar no.4.9 

Grouping  I. 
(Analisa penulis, Mei, 2005) 

 

14. Sirkulasi 

Bentuk sirkulasi yang digunakan pada bangunan Natural Day Spa ini 

yaitu dengan bentuk sebagai berikut : 

 

Zona private 

reception
is Kolam 

air 
panas 

Kolam 
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Gambar no.5.10 

Bentuk sirkulasi radial. 

(Francis.D.K.Ching, 1996, hal 271) 

 

Sirkulasi dengan bentuk radial adalah yang paling tepat hal ini mengingat 

bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti pada, sebuah 

pusat, titik bersama. 

15. Komponen Pembentuk Ruang 

a. Lantai 

1) Lantai  pada unit penerimaan. 

Pada ruang lobby dan receptionis lantainya menggunakan granit 

dengan warna hijau tua dengan variasi warna hitam berukuran 100 x 

100 cm, mengingat ruang lobby mempunyai sirkulasi yang padat untuk 

itu dipilih bahan granit yang tidak mudah tergores. Ruang tunggu 

lantainya menggunakan parquet yang berukuran 20 x 50 cm. Parquet 

merupakan bahan yang dapat menyerap suara dengan baik agar dapat 

mengurangi internal noise.

2) Lantai pada unit perawatan. 

Unit perawatan mwnggunakan bahan keramik tile berukuran 30 x 30 

cm dan parquet dengan ukuran 20 x 50 cm, di sini penggunaan 

keramik karena mengingat agar mudah karena penggunaan berbagai 

ramuan untuk perawatan. 

3) Lantai pada unit terapi. 

Parquet dengan ukuran 20 x50 cm, mengingat merupakan penyerap 

suara yang baik karena pada unit terapi sangat membutuhkan 

ketenangan. Ruang yang mempunyai tingkat kelembaban yang cukup 

tingi ataupun yang berhubungan dengan air menggunakan bahan 

keramik tile berwarna putih dan hijau dengan ukuran yang berfariasi. 

4) Lantai pada unit relaksasi. 
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Keramik tile dengan warna hijau dan putih yang bersifat mudah 

dibersihkan serta tahan terhadap air, dengan ukuran yang berfariasi. 

Parquet berukuran 20 x 50 cm yang mempunyai sifat dapat  menyerap 

suara dengan baik. 

 

Berikut merupakan sifat dari bahan-bahan tersebut yaitu : 

a) Granit  

Gambar no. 5. 11 

Bahan granit untuk lantai. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

Karakter : kuat, murah 

Pemeliharaan : pemeliharaan mudah 

 

b) Parquet  

 

Gambar no. 5. 12 

Bahan parquet untuk lantai. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

Karakteristik : alamiah, dapat dicat, kedap suara 

Keuntungan : tahan lama, lentur 

Kerugian : tidak tahan terhadap insekta 

Pemeliharaan : mudah. 

c) Batu candi 
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Gambar no. 5.13 

Batu candi 

 ( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

Karakter  : tahan terhadap goresan, daya serap terhadap air tinggi 

(berpori) 

Keuntungan : tahan lama, indah, tidak kotor. 

Pemeliharaan : mudah 

 

b. Dinding  

 

Cat tembok                                          Batu Candi                           kayu 

Gambar no. 5.14 

Bahan untuk dinding. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

Dinding menggunakan cat dinding warna hijau muda dan biru pada unit 

penerimaan. Sedangkan untuk area basah menggunakan batu kali atau 

batu candi yang senada dengan lantainya. Pada ruang perawatan, ruang 

relaksasi, ruang terapi dindingnya menggunakan panel kayu setinggi satu 

setengah meter dan untuk bagian atas batu bata yang dilapisi dengan 

gysum board kemudian finishing cat tembok dengan warna hijau. Hal ini 

karena pada ruang-ruang  tersebut memerlukan ketenangan terutama suara 
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yang berasal dari luar ruang untuk tercapainya kebutuhan relaksasi. 

Khusus ruang sauna menggunakan bahan dari batu kali yang telah dilapisi 

water profing sehingga tahan terhadap air dan uap air.  

c. Ceiling 

Gambar no. 5. 15 

Bahan ceiling. 

(Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

Ceiling menggunakan gysumboard jenis plain, elefoil,wed area dan 

ackustik dengan warna putih. Pada area jemur dan kolam air panas 

suasana alam denagan open air atau tanpa atap. 

16. Interior Sistem 

a. Pencahayaan Ruang 

Pencahayaan yang digunakan pada Natural Day Spa ini pada 

waktu operasional siang hari lebih menggunakan pencahayaan alami, yaitu 

dengan banyaknya jendela juga dibantu dengan pencahayaan sebagai 

elemen estetis sehingga lebih menarik. Sedangkan pada waktu operasional 

malam hari pencahayaannya mengoptimalkan pencahayaan buatan,  

sehingga penempatan lampu yang tepat sangat diperlukan. Peneranagan 

menggunakan lampu Neon dan down light.

b. Penghawaan Ruang 

Penghawaan yang utama menggunakan AC Split Wall Type 5.600 BTU, 

pada setiap ruangan perawatan  termasuk juga ruang penerimaan. 

Mengingat jendela yang ada merupakan jendela masif yang tidak dapat 

dibuka untuk mendapatkan udara secara langsung, hal ini untuk 

menghindari banyaknya debu yang masuk. 

c. Akustik Ruang 
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Untuk keberhasilan kebutuhan relaksasi maka akustik ruang sangat 

penting, untuk itu pemilihan bahan yang tepat dapat mengurangi 

kebisingan baik internal noise maupun external noise. Bahan yang 

digunakan untuk dinding berupa gybsumboard dan panel kayu. Dan untuk 

lantai menggunakan parquet begitupula ceiling menggunakan 

gybsumboard. Pada furniturenya bahan juga sangat penting karena jika 

tidak tepat maka akan dapat menimbulkan suara yang tidak diinginkan 

pada waktu digunakan. 

d. Sistem Keamanan 

Untuk keberhasilan kebutuhan relaksasi maka akustik ruang sangat 

penting, untuk itu pemilihan bahan yang tepat dapat mengurangi 

kebisingan baik internal noise maupun external noise. Bahan yang 

digunakan untuk dinding berupa gybsumboard dan panel kayu. Dan untuk 

lantai menggunakan parquet begitupula ceiling menggunakan gybsum 

board. Pada furniturenya bahan juga sangat penting karena jika tidak tepat 

maka akan dapat menimbulkan suara yang tidak diinginkan pada waktu 

digunakan. 

17. Warna 

Berikut ini warna yang digunakan untuk Natural Day Spa dengan tema  

“natural” yaitu warna-warna alam yang mempunyai  beberapa efek psikologi 

yang dapat ditimbulkan oleh warna jika diterapkan pada interior terutama 

pada unsur pembentuk ruang. Hal ini dikemukakan oleh FRANK H. 

MAHNKE dalam bukunya “ Colour Enviroment and Human Response “ yaitu 

:

a. Coklat  

 

Gambar no. 5. 16 
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Warna coklat. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

1. Ceiling : menentang, berat ( jika gelap ) 

2. Dinding : membakar, tenang jika dari kayu (sedikit jika dicat ) 

3. Lantai : bersemangat, stabil 

 

b. Hijau  

 

Gambar no. 5. 17 

Warna hijau. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 

 

1. Ceiling : protektif, (refleksi pada kulit membuatalternatif ) 

2. Dinding : dingin, aman, calm, diandalkan, passive, iritasi jika 

mengkilat (electrik green ), membecekkan 

3. Lantai : alamiah (tergantung dengan situasi), lembut, 

merelaxkan,dingin (jika mengarah ke biru ) 

c. Biru  

 

Gambar no. 5. 18 

Warna biru. 

( Dokumen pribadi, Juni, 2005) 
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1. Ceiling : angkasa, dingin, sedikit kemajuan (jika bersinar ), berat dan 

menyesakkan nafas (jika terlalu gelap) 

2. Dinding : dimgin dan berjarak (jika terang),berani dan beruang, dalam 

(jika gelap)  

3. Lantai : mengembangkan perasaan untuk menbuat sedikit gerak (jika 

terang ), kuat. 

 

18. Furniture  

Bentuk dari furnuture mengadopsi dari bentu kelopak bunga untuk wanita 

dan untuk pria bentuk daun dengan warna hijau. Warna furniture tersebut 

disesuaikan dengan tema bangunan yaitu natural. Untuk bahan menggunakan 

kayu mahoni dengan finishing melamic clear. 

 

B. Saran 

Perencanaan dan perancangan berupa Natural Day Spa mempunyai tujuan 

utama yaitu mewujudkan suatu wadah  untuk pelayanan program spa dengan jenis 

day spa khususnya di wilayah Surakarta tepatnya Solo Baru. Tema yang diangkat 

yaitu tema “ moderen”. Program yang tersedia dibagi menjadi tiga unit yaitu 

antara lain program perawatan, program terapi, dan program relaksasi. Fasilitas 

penunjang yang terdapat pada bangunan ini yaitu berupa mini bar dan café. 

Sedangkan perencanaan Natural Day Spa ini dibatasi pada ruang penerimaan, 

ruang perawatan, ruang terapi, ruang relaksasi. Sasarannya adalah wanita , pria 

juga remaja yang berusia antara 13-65 tahun terutama masyarakat yang 

berdomisili di kawasan Solo Baru dan sekitarnya dan tidak menutup 

kemungkinan wisatawan lokal juga asing. Pertimbangan pemilihan furniture 

dengan menyesuaikan standart gerak manusia sehingga segala kegiatan yang 

berlangsung berjalan dengan sebaik mungkin.  
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