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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gagasan Awal 

Jakarta merupakan ibukota Negara Republik Indonesia yang 

dikenal sebagai kota terpadat dengan populasi penduduk yang sangat 

banyak. Populasi penduduk di Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan 

secara signifikan. Peningkatan populasi penduduk ini terjadi karena  

pemerintahan dan perekonomian berpusat di Jakarta sehingga Jakarta 

disebut sebagai kota metropolitan.  

TABEL 1 

Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

Administrasi, 2011 – 2012 
Kabupaten Penduduk Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun 

2011 2012 2010-2011 2010-2012 

Kepulauan Seribu 21 875 22 220 1,65 1,58 

Jakarta Selatan 2 126 833 2 148 261 1,08 1,01 

Jakarta Timur 2 775 956 2 801 784 1,00 0,93 

Jakarta Pusat 906 752 908 829 0,23 0,23 

Jakarta Barat 2 362 656 2 395 130 1,45 1,37 

Jakarta Utara 1 697 871 1 715 564 1,12 1,04 

Jumlah 9 891 943 9 991 788 1,08 1,01 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2013) 

   

Berdasarkan data di atas, jumlah laju pertumbuhan penduduk di 

DKI Jakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. 

Peningkatan tersebut juga terjadi di setiap kabupaten yang ada seperti 

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, 

dan Kepulauan Seribu. Peningkatan jumlah penduduk akan terus terjadi 

setiap tahunnya melihat adanya potensi yang dimiliki oleh Jakarta yaitu 

semua aktivitas yang penting seperti perekonomian dan pemerintahan 
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berpusat di Jakarta. Peningkatan jumlah penduduk ini juga berarti bahwa 

populasi penduduk di Jakarta tidak sebanding dengan luas wilayah yang 

tersedia sehingga menimbulkan berbagai macam masalah yang kurang 

baik bagi individu seperti stres. 

Stres adalah respon normal terhadap berbagai keadaan yang harus 

dihadapi dalam hidup, situasi yang mengharuskan invidu bertindak, 

menyesuaikan, serta menjaga segala sesuatu agar tetap seimbang. Stres 

merupakan reaksi fisik dan psikologi yang normal terhadap banyak 

tuntutan dan tekanan hidup yang selalu berubah dan tidak pernah berakhir. 

(webkesehatan.com). Menurut Muluk (2013), menilai bahwa tekanan 

hidup di Jakarta sangat tinggi. Hal ini dapat memicu warga yang tinggal di 

ibukota menjadi lebih cepat stres dibandingkan warga yang tinggal di desa 

atau kota kecil. Seseorang tidak dapat berada dalam kondisi stres terlalu 

lama, karena tubuh juga memerlukan kondisi rileks. Kondisi rileks dapat 

membuat tubuh, fisik, maupun psikis menjadi lebih segar sehingga tubuh 

lebih siap menghadapi berbagai situasi. Kondisi stres berkepanjangan 

dapat memperburuk respon seseorang, juga dapat menurunkan sistem 

kekebalan tubuh dan berkontribusi negatif terhadap kesehatan. 

Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2015), Indeks 

Kebahagiaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sebesar 69,21 pada skala 0 

- 100. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang 

dimiliki oleh setiap individu di DKI Jakarta pada tahun 2014. Semakin 

tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, 

demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk 
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semakin tidak bahagia. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit 

yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap sepuluh aspek kehidupan 

yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-

sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, 

keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, 

kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. 

Berdasarkan data BPS di atas, dapat disimpulkan bahwa sebesar 30,79 

individu di DKI Jakarta tidak merasa bahagia atau dengan kata lain stres 

dengan kehidupan yang jalani. 

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya stres terdapat banyak 

sarana untuk mengatasinya seperti pergi berlibur serta melakukan aktivitas 

yang dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Salah satu 

aktivitas yang dapat dilakukan untuk mencegah stres yaitu melalui spa. 

Menurut Capellini (2010: 5), spa adalah: 

Spa for Latin words is sanitas per aqua or any several 

variations on those Latin words which mean the same thing: health 

through water. 

 

Spa berasal dari bahasa latin yaitu sanitas per aqua atau dengan kata lain 

merupakan metode pemeliharaan kesehatan melalui air. Menurut Cook, 

Yale, dan Marqua (2010), spa adalah “mineral spring” yang merupakan 

tempat untuk mengembalikan kebugaran tubuh dan pikiran. Spa juga 

mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh seperti menghaluskan, 

mengencangkan, memutihkan, memberi nutrisi pada kulit, mengendurkan 

ketegangan otot, detoksifikasi tubuh, serta menyegarkan pikiran. Seiring 

perkembangan zaman, terdapat banyak sekali konsep spa yang ditemukan 
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seperti konsep day spa. Menurut ISPA (International Spa Association) day 

spa adalah pelayanan terorganisir secara professional yang ditawarkan 

dalam satu hari dengan pelayanan dari penataan rambut hingga perawatan 

kaki.  

Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Indonesia, 

spa sudah menjadi salah satu usaha pariwisata yang berdiri sendiri dan 

tidak berada dibawah bidang usaha hiburan lagi seperti tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan usaha spa di Jakarta pun setiap tahun mengalami 

peningkatan seiring dengan perkembangan zaman dan tren yang terjadi di 

masyarakat.   

                                                 TABEL 2 

        Jumlah Penduduk Jakarta Utara Menurut Kelurahan Tahun 2010 

 Nama Kelurahan Laki-laki Perempuan Total Sex Rasio 

KAMAL MUARA 7103 7806 14909 90.99 

KAPUK MUARA 23715 26861 50576 88.29 

PEJAGALAN 37906 36655 74561 103.41 

PENJARINGAN 59316 54228 113544 109.38 

PLUIT 24983 27883 52866 89.60 

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2010) 

Berdasarkan tabel di atas, Kelurahan Kapuk Muara mempunyai 

populasi penduduk terbanyak keempat setelah Penjaringan, Pejagalan, dan 

Pluit. Terlihat pada tabel di atas, bahwa jumlah penduduk yang berjenis 

kelamin perempuan di Kelurahan Kapuk Muara lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. 

Hal ini membuktikan bahwa usaha Griya Ayana Day Spa yang merupakan 

spa khusus untuk perempuan yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, 

Kelurahan Kapuk Muara memiliki potensi pasar yang cukup baik dari sisi 

populasi penduduk, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembuatan 
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usaha spa sangat menjanjikan dan secara tidak langsung berkontribusi 

untuk mengurangi pengganguran serta menambah devisa negara. 

 Dengan adanya konsep day spa ini, pelanggan tidak perlu datang 

ke beberapa tempat untuk melakukan perawatan karena dengan adanya 

konsep ini pelanggan dapat menikmati layanan perawatan tubuh yang 

lengkap dalam waktu yang relatif singkat. Dikarenakan dunia spa 

berkembang pesat dan didukung oleh teknologi yang canggih 

menyebabkan konsep day spa mudah dijalankan sehingga bisnis day spa 

menjadi terlalu umum dan banyak persaingan. Hal ini menjadi kendala 

dalam penerapan bisnis ini di kemudian hari, meskipun demikian Griya 

Ayana Day Spa yakin dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat 

bertahan di tengah-tengah persaingan yang ketat ini dengan didukung 

dengan perekrutan karyawan yang handal serta peningkatan kompetensi 

sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia day spa. Griya Ayana Day 

Spa memanfaatkan teknologi hidroterapi, menggunakan bahan-bahan 

alami yang diambil dari Indonesia dan semua bahan tersebut diolah secara 

home-made.  

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis ini adalah sebagai 

acuan pencapaian gagasan usaha Griya Ayana Day Spa dan berhubungan 

langsung dengan usaha bisnis industri pariwisata. Griya Ayana Day Spa 

memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu: 
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1. Tujuan utama (Major Objectives) 

a. Untuk menganalisa apakah usaha Griya Ayana Day Spa ini dapat 

memenuhi prosedur kelayakan bisnis yang seharusnya atau tidak, 

karena tujuan utama dalam pembuatan berbagai usaha adalah untuk 

menghasilkan keuntungan. 

b. Griya Ayana Day Spa merupakan tempat spa khusus untuk 

perempuan dengan menggunakan bahan-bahan alami dari Indonesia 

dan memiliki keunikan yaitu lulur dan masker yang dibuat secara 

home-made yang mempunyai manfaat untuk menyehatkan tubuh 

dan menyegarkan pikiran. 

2. Sub Tujuan (Minor objectives) 

a. Dengan adanya Griya Ayana Day Spa ini maka pelanggan dapat 

menyehatkan tubuh dan menyegarkan pikiran dalam waktu yang 

relatif singkat dan dapat memperoleh kepercayaan diri dari segi 

penampilan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan 

modal pada bisnis ini. 

c. Mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan 

kerja bagi penduduk sekitar. 

d. Secara tidak langsung, dengan pembuatan usaha dibidang day spa 

dapat berkontribusi untuk menambah devisa negara. 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan adanya penelitian yang 

hasilnya berupa dokumen dalam bentuk tertulis. Dokumen ini digunakan 

untuk memperlihatkan rencana bisnis yang memiliki nilai-nilai positif dari 
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aspek-aspek yang diteliti sehingga akan dinyatakan sebagai proyek bisnis 

yang layak atau sebaliknya. 

 

C. Metodologi 

Untuk menghasilkan kesimpulan studi kelayakan bisnis yang 

akurat dan handal serta dapat dipercaya, maka ketersediaan dan dukungan 

data bisnis industri pariwisata merupakan sesuatu yang memiliki peranan 

sangat penting. Data yang digunakan haruslah valid dan reliable. Untuk 

mendapatkan data yang akurat maka metode yang akan digunakan adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 113), data primer adalah:  

Primary data refer to information obtained first-hand by the 

researcher on the variables of interest for specific purpose of the 

study.  

 

Data primer mengacu pada informasi yang di dapatkan dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel yang diminati 

untuk tujuan yang spesifik dari suatu studi. Data primer diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi dan wawancara. 

a. Metode Survei dengan Kuesioner 

Menurut Sekaran dan Boogie (2013: 147), kuesioner adalah: 

A questionnaire is a preformulated written set of 

questions to which respondents record their answer, usually 

within rather closely defined alternatives. 

 

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang sudah dirumuskan yang 

mana para responden mencatat jawaban mereka, biasanya berkisar 

pada pilihan jawaban yang sudah dijabarkan. Kuesioner dibagi ke 

dalam dua tipe yaitu personally administered questionnaires dan 
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mail and electronic questionnaires. Personally administered 

questionnaires merupakan kuesioner yang diberikan langsung 

kepada responden sedangkan mail and electronic questionnaires 

merupakan kuesioner yang diberikan melalui perantara berupa e-

mail. Jenis kuesioner yang digunakan oleh Griya Ayana Day Spa 

adalah personally administered questionnaires karena dengan 

metode ini hasil yang didapatkan tidak membutuhkan waktu yang 

lama dan perolehan data lebih akurat. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2013: 240), sampling adalah: 

The process of selecting the right individuals, objects, 

or events as representatives for the entire population is known 

as sampling. 

 

Proses menyeleksi individu, objek atau acara yang tepat yang 

mewakili untuk seluruh populasi. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2013: 247), terdapat dua jenis sampling yaitu probability sampling 

dan non probability sampling. Probability sampling digunakan 

ketika populasi sudah dapat ditentukan dan telah dipilih sebagai 

subyek pada sampel yang sudah ditentukan. Non probability 

sampling digunakan ketika elemen yang terdapat pada populasi 

tidak memiliki kemungkinan yang terikat yang sudah dipilih 

sebagai subyek sampel. Berikut ini merupakan teknik sampling 

yang terdapat dalam probability sampling yaitu: 
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1) Simple Random Sampling 

Semua elemen dalam populasi sudah diketahui dan setiap 

elemen memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

subyek. 

2) Complex Probability Sampling yang meliputi: 

a) Systematic Sampling 

Setiap elemen dalam populasi dipilih secara acak pada 

kerangka sampling. 

b) Stratified Random Sampling 

Populasi dibagi ke dalam segmen yang bermakna, 

kemudian subyek diambil secara proporsional dengan 

nomor aslinya dalam populasi. 

c) Cluster Sampling 

Kelompok yang memiliki anggota heterogen yang 

diidentifikasi, kemudian beberapa dipilih secara acak, 

semua anggota yang dipilih secara acak dipilih untuk 

dipelajari. 

d) Area Sampling 

Cluster sampling pada area atau wilayah tertentu. 

e) Double Sampling 

Sampel yang sama dipelajari dua kali. 

Berikut ini adalah teknik sampling yang terdapat dalam non 

probability sampling: 
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1) Convenience sampling 

Akses anggota termudah yang dipilih sebagai subyek. 

2) Purposive sampling yang meliputi: 

a) Judgment sampling 

Subyek dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam subyek 

yang diselidiki. 

b) Quota sampling 

Subyek dipilih dari grup yang sudah ditargetkan menurut 

beberapa nomor atau kuota yang telah ditentukan. 

Penentuan sampel Griya Ayana Day Spa dengan menggunakan 

simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang 

dibutuhkan. Simple random sampling merupakan salah satu teknik 

dalam probability sampling dimana semua elemen dalam populasi 

sudah diketahui dan setiap elemen memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih sebagai subyek. Griya Ayana menggunakan teknik ini 

karena populasi responden sudah diketahui yaitu responden yang 

berjenis kelamin perempuan dan dari populasi yang telah diketahui 

dapat dipilih untuk dijadikan subjek penelitian. Selain itu, dengan 

menggunakan teknik ini, data yang diperoleh lebih akurat karena 

sudah diketahui populasinya.  

Menurut Hair et al. (2010: 202), jumlah kuesioner yang dibagikan 

kepada responden ditentukan berdasarkan variabel yang ada, yaitu 

total pertanyaan dikalikan lima. Indikator kuesioner Griya Ayana 

Day Spa sebanyak 36 pertanyaan, maka jumlah kuesioner yang 
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dibagikan yaitu sebanyak 180 kuesioner. Untuk menghindari 

kesalahan selama penyebaran maka jumlah kuesioner akan 

ditambah 50 dari jumlah yang ditetapkan sehingga total kuesioner 

yang disebar yaitu sebanyak 230. 

b. Wawancara 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 118), wawancara adalah: 

Interviewing is a useful data collection method, 

especially during the exploratory stages of research.  

Interview may be unstructured or structured, and conducted 

face to face, by telephone, or online. 

 

Wawancara adalah metode penggumpulan data terutama pada 

tahap explorasi penelitian. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu 

wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak 

terstruktur (unstructured interview). Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis 

sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan pedoman pertanyaan 

yang tersusun secara sistematis. Griya Ayana Day Spa 

menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data tambahan dari narasumber yang 

berkompeten dan dapat memberikan masukan bernilai penting 

mengenai usaha dibidang spa yang akan didirikan. 

c. Observasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 129), observasi adalah: 

Observation concerns the planned watching, recording, 

analysis, and interpretation of behavior, actions, or events. 
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Observasi merupakan rencana menonton, merekam, menganalisa, 

menginterpretasi perilaku, aksi, atau acara. Griya Ayana Day Spa 

melakukan observasi untuk mengetahui data apa saja yang 

diperlukan untuk berlangsungnya bisnis day spa. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipasi (participant 

observation) yang berarti bahwa peneliti ikut terlibat dalam 

kegiatan yang akan diteliti.  

2. Data Sekunder 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 113), data sekunder adalah: 

 Secondary data refer to information gathered from sources 

that already exist and data can also be obtained from secondary 

sources. 

 

Data sekunder megacu kepada informasi yang didapatkan dari sumber 

yang telah ada.  Data yang diperoleh dapat melalui data perusahaan, 

data pemerintah, dan industri yang disediakan. Selain itu, data juga 

dapat diperoleh melalui websites, internet, buku-buku dan lainnya. 

Data sekunder juga diperoleh dari laporan data statistik dari Badan 

Pusat Statistik (BPS). Data yang dikumpulkan akan menjadi referensi 

dalam pembuatan Griya Ayana Day Spa. 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pariwisata 

Menurut Walker (2009: 37), pariwisata adalah: 

Tourism is a dynamic, evolving, consumer-driven force is the 

world’s largest industry, or collection of industries, when all its 

interrelated components are placed under one umbrella: tourism, 

travel, lodging, conventions, expositions, meeting, event: restaurant, 

managed service; assembly, destination and event management; and 

recreation.  
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Pariwisata merupakan industri terbesar didunia saat ini yang dinamis 

ketika semua komponen saling berhubungan dalam satu wadah seperti 

travel, penginapan, meeting dan convention, destinasi dan manajemen 

acara, daerah tujuan rekreasi, dan lainnya. 

Menurut Cook, Yale, dan Marqua (2010: 5), pariwisata adalah: 

 The temporary movement of people to destinations outside 

their normal places of work and residence, the activities undertaken 

during their stay in those destinations, and the facilities created to 

cater to their needs. 

Pariwisata adalah perpindahan orang secara sementara ke suatu 

destinasi wisata di luar pekerjaan dan tempat tinggal, aktivitas yang 

dilakukan saat mereka berada di destinasi tersebut, dan fasilitas yang di 

buat untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

2. Leisure Activities 

Menurut Cook, Yale, dan Marqua (2010: 225), leisure activities 

adalah: 

 Leisure activities is activities performed during one’s free time 

away from work. 

Leisure adalah aktivitas yang dilakukan ketika mempunyai waktu 

bebas yang jauh dari pekerjaan. 

3. Recreational Activities 

Menurut Cook, Yale, dan Marqua (2010: 225), recreational activities 

adalah: 

 Recreational activities is activities and experiences people 

pursue for personal enjoyment. 
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Recreational activities adalah aktivitas dan pengalaman seseorang 

untuk mengejar kesenangan pribadi. 

4. Health Tourism 

Menurut Kronenberg (2008: 116), health tourism adalah: 

 Health tourism is a generic term for a vacation with the aim to 

maintain, stabilize, and recover health with the main focus – as 

compared to a normal vacation – on the use of health services. 

Health tourism adalah bagian perjalanan pariwisata dengan tujuan 

untuk merawat, menstabilisasi, dan mengembalikan kesehatan dengan 

menggunakan fasilitas perawatan kesehatan. 

Menurut Jagyasi (2011: 26), wellness tourism adalah: 

 Wellness tourism is mainly associated with travelling 

purposely for achieving, promoting, or maximum health and a sense of 

well-being. 

 

Wellness tourism berasosiasi dengan kegiatan perjalanan yang 

berkaitan dengan pencapaian, promosi, atau meningkatkan kesehatan 

secara optimal dan rasa untuk hidup lebih sehat. Wellness tourism 

termasuk dalam bagian health tourism. 

5. SPA 

a. Definisi SPA 

Menurut Capellini (2010: 5), spa berasal dari latin yang berarti 

sanitas per aqua yang artinya kesehatan melalui air sebagai media. 

Air adalah inti dari jasa spa. Air digunakan untuk memberikan 

kesejahteraan terutama untuk kesehatan melalui jasa spa yang 

mendorong pembaharuan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dalam bahasa 

inggris, spa dikenal dengan istilah hydrotherapy yang berarti 

kesehatan melalui media air sebagai sarananya. 
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b. Sejarah Spa 

Menurut  Van Tubergen dan Van der Linden (2002: 273–275), 

sejarah spa yaitu: 

Air pernah menjadi sarana perawatan popular untuk berbagai 

macam penyakit pada masa lampau. Orang-orang Yunani kuno 

mandi menggunakan air segar dari bahan-bahan alami, meskipun 

mandi di laut atau thalassotherapy juga dipakai. Pada masa 

Hippocrates, mandi tidak hanya sekedar dianggap sebagai ukuran 

kebersihan sederhana saja, mandi dianggap sehat dan memiliki 

manfaat terhadap berbagai macam penyakit. Orang Romawi kuno 

membangun pemandian air panas pada sumber mineral dan mata 

air panas. Selain untuk membersihkan diri, sosialisasi dan relaksasi 

juga diadakan perawatan kesehatan. Ada tiga jenis pemandian yang 

berbeda di Roma: pemandian rumah (balnea), pemandian pribadi 

(balnea private) dan pemandian umum (balnea publica) yang 

dijalankan oleh pemerintah. Pada abad ke 17, Spa banyak 

ditemukan di Perancis. Dua tipe Spa yang terkenal adalah sumber 

air panas untuk diminum dan mandi serta sumber air dingin untuk 

penyembuhan kecanduan alkohol. Media air bagi Spa di Perancis 

merupakan aktivitas yang penting. Perhatian lebih ditujukan pada 

penyembuhan akibat kecanduan alkohol, pengaturan pola makan 

dan diet, serta mandi. Pada era 1800 minat pada kultur pemandian 

berkembang. Kombinasi dari perawatan berkembang dengan baik 
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yang terdiri dari pemandian air panas atau air dingin, pemandian 

herbal, perawatan lumpur, kegiatan latihan fisik, massage, dan diet.  

 Menurut Jumarani (2009: 16), sejarah spa yaitu: 

Konon kekuatan air sudah dikenal dari abad ke 17 di zaman Galia. 

Para serdadu saat itu memiliki kebiasaan menyemprotkan air ke 

tubuh dan berendam diri setiap kali mereka selesai berperang. Pada 

zaman Romawi sekitar 3000 tahun yang lalu, peralatan spa 

menggunakan pancuran air alami yang bersumber dari 

pengunungan dengan tujuan terapi kesehatan serta berelaksasi bagi 

para prajurit yang baru selesai berperang. Ratu Cleopatra dari 

Mesir juga melakukan perawatan kecantikan dengan mandi susu 

dan dipijat oleh dayang-dayang. Berawal dari cerita-cerita sejarah 

inilah, kegiatan perawatan kulit berkembang menjadi spa dan 

terkenal hingga saat ini. Ada beberapa istana peristirahatan yang 

menggunakan fasilitas spa mewah yang dibangun dan digunakan 

oleh kaum bangsawan. Spa tertua di Roma yang berusia ribuan 

tahun berada di Merano, Italia hingga kini masi berdiri. Ini 

merupakan bukti bahwa penggunaan mata air sebagai terapi 

(hydrotherapy) telah dilakukan semenjak ribuan tahun yang lalu. 

Sementara Kota Bath di Inggris memiliki Roman Baths yaitu 

sebuah pusat spa yang sudah didirikan sejak ribuan tahun yang 

lalu. Namun pada abad ke 18, putra raja Britania terkena penyakit 

lepra. Karena penyakit itu dianggap sebagai kutukan atau pembawa 

aib maka sang pangeran diungsikan dari kerajaan. Suatu hari, 
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ditempat pengasingan secara tak sengaja sang pangeran 

menemukan sumber air panas dan menceburkan dirinya setiap hari 

untuk menenangkan diri. Tak disangka, sebuah keajabian menimpa 

sang pangeran setelah beberapa bulan kemudian. Penyakit yang ia 

derita berangsur-angsur pulih maka ia kembali ke kerajaan dengan 

sukacita. Sebagai rasa terima kasih, sekaligus mengenang peristiwa 

penting tersebut, tempat sumber air panas itu diberi nama “Bath” 

yang artinya mandi berendam. Bangsa Romawi menemukan kota 

Bath pada abad ke 18, mengembangkan kota ini selaras dengan 

cerita legenda tersebut. Sumber air panas diolah menjadi lebih 

berguna, tidak sekedar sebagai tempat permandian dengan tujuan 

penyembuhan. Kota itu diangkat sebagai pusat kebudayaan. 

Tempat ini dibangun karena adanya sumber mata air panas yang 

dipercaya mampu mengobati berbagai penyakit kulit serta 

membuat relaks ketegangan otot. Tak heran jika tempat ini menjadi 

tujuan favorit para anggota kerajaan Inggris. Di Amerika Serikat, 

tepatnya di Saratoga Fort Springs, New York juga terdapat pusat 

spa yang pada awalnya digunakan oleh kaum Indian Mohawk sejak 

ratusan tahun yang lalu. Tahun 1970, tempat ini mulai 

dikomersialkan sebagai tempat spa yang mewah. Sementara, di 

Asia saat ini, kegiatan spa masih terus berkembang hingga saat ini. 

Masyarakat Asia mulai menyadari betapa pentingnya menjaga 

kesehatan sekaligus kecantikan.  
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  Menurut Jumarani (2009: 16), sejarah spa di Indonesia yaitu: 

Dari zaman dulu, masyarakat Indonesia memang sangat 

menyenangi mandi air yang mengandung banyak mineral atau 

belerang yang gunanya untuk menyembuhkan kulit atau 

merelakskan otot-otot yang kaku dan persendian. Di Indonesia, 

sejumlah tempat mandi belerang dapat ditemui seperti di 

Tangkuban Perahu dan Ciater. Tanpa kita sadari spa telah 

merupakan bagian dari tradisi dan kehidupan sosial di Indonesia 

dan menjadi gaya hidup yang didasarkan pada kedekatan dengan 

alam. Sejumlah gunung berapi di Indonesia banyak mengandung 

mineral yang sangat bermanfaat untuk perawatan tubuh. Banyak 

masyarakat yang datang ke sumber air panas mineral yang percaya 

bahwa air tersebut mempunyai daya penyembuhan. Sumber air 

alam pengunungan dan air laut juga diyakini membantu 

meningkatkan kesehatan baik fisik maupun fungsional, menjaga 

kecantikan dan kebugaran tubuh. Salah satu relief di Candi 

Borobudur yang didirikan tahun 824 menggambarkan kehidupan 

Buddha yang mempersiapkan diri untuk mandi di kolam yang 

dipenuhi bunga-bunga serta berbagai macam ekstrak tumbuh-

tumbuhan. Pada relief yang lain, menunjukkan tubuh Ratu Maya, 

tangan dan kakinya sedang dipijat oleh para dayang-dayang. Salah 

satu sketsa di Candi Prambanan menunjukkan beberapa kegiatan 

upacara antara lain mandi penyucian, pijat, dan beberapa tanaman 

obat. Selain itu, dalam Serat Centhini literatur terkenal yang ditulis 
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pada tahun 1872 dapat dibaca tentang tempat permandian pada 

masa Majapahit dan Kerajaaan Medangkemulan di Pulau Jawa 

yang menggunakan air dari sumber air panas mineral yang berasal 

dari Pengunungan Dieng. 

6. Jenis-jenis Spa 

Menurut Henry (2005: 13), jenis-jenis spa yaitu: 

a. Resort Spa 

Spa yang dilakukan disuatu resort yang jauh dari perkotaan dan di 

dalamnya memiliki fasilitas yang lengkap seperti tempat golf, 

restoran, dan atraksi lainnya. 

b. Wellness and Medical Spa 

Spa yang fokus untuk kesehatan, di mana terdapat staf dokter dan 

terapis yang ahli. 

c. Days Spa 

Spa yang menawarkan perawatan singkat setelah beraktivitas, di 

mana di dalamnya terdapat perawatan untuk merelaksasikan tubuh, 

dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

melakukannya. 

d. Destination Spa 

Spa ini dijual bersama dengan akomodasi ke daerah tujuan, karena 

atraksi utama dari spa ini yaitu daerah tujuannya. 

e. Thallaso Spa 

Spa yang menggunakan terapi air laut sebagai perawatannya 

karena kandungan mineral yang baik bagi kesehatan. 
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f. Hotels Spa 

Spa yang dilakukan di dalam hotel sehingga tamu hotel tidak perlu 

keluar dari hotel untuk merasakan perawatan spa. 

7. Alasan Mengunjungi Spa 

Menurut Capellini (2013: 31), berikut ini merupakan beberapa alasan 

orang untuk mengunjungi spa yaitu: 

a. Untuk mengurangi tingkat stress. 

b. Merelaksasikan sendi dan otot. 

c. Kesehatan mental dan emosional. 

d. Meningkatkan penampilan fisik. 

e. Kesehatan menyeluruh. 

f. Untuk bersosialisasi. 

g. Pemulihan dari cedera. 

h. Pengurangan berat badan. 

i. Penyembuhan dari kanker. 

8. Massage 

  Menurut Frontera (2007: 308), massage adalah: 

 Massage is the manipulation of body tissues using 

rhythmically applied strokes with varying amounts of pressure and 

stretching. 

Pijat adalah proses memanipulasi jaringan tubuh dengan menggunakan 

pijatan secara berirama dengan beberapa tekanan dan peregangan. 
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Menurut Capellini et.al. (2010: 16), relaxation massage adalah: 

 The purposes of the relaxation massage is to relax. Relaxation 

massage is particulary helpful in these instances: 

a. For stress relief, when daily grind is just to much and the simple 

act of lying down and having someone pay solicitous attention to 

you for an hour is enough to make a big difference. 

b. For pampering, which is fine as long as you don’t feel guilty about 

it. 

Tujuan dari pijat relaksasi adalah untuk rileks. Pijat relaksasi membantu 

berbagai permasalahan yaitu: 

a. Untuk mengurangi stres, ketika rutinitas terlalu penat dan hal yang 

harus dilakukan adalah istirahat dan mempunyai seseorang untuk 

memerhatikan anda selama sejam cukup memberikan perubahan 

yang besar. 

b. Untuk memuaskan, yang mana itu baik selama anda tidak merasa 

tidak nyaman dengan pijat relaksasi. 

9. Facial 

  Menurut Beckmann dan Quesne (2005: 284),  facial adalah: 

 This facial will improve the texture of the skin, increase the 

skin’s circulation and encourage cellular activity and rejuvenation. It 

will both stimulate and soothe the nerve endings of the skin. It is also a 

wonderful way to relax and promote a sense of well-being. This facial 

uses technique rather than complex and expensive products but 

nevertheless it achieves fantastic results. It is a useful addition to the 

treatment repertoire, being a service that can be given when many 

others may be contra indicated for health reason. 

Facial akan meningkatkan tekstur pada kulit, meningkatkan sirkulasi 

dan mendorong aktivitas selular dan peremajaan kulit. Ini akan 

menstimulasi dan menenangkan ujung saraf. Ini juga sangat baik untuk 

penyegaran dan mempromosikan rasa kepuasan diri. Facial 

menggunakan teknik yang lebih ringan dibandingkan produk yang 

mahal namun dapat mencapai hasil yang fantastis. Ini adalah tambahan 
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yang berguna untuk perawatan, menjadi layanan yang dapat diberikan 

ketika banyak orang mungkin berkontradiksi untuk alasan kesehatan. 

10. Reflexology 

Menurut Beckmann dan Quesne (2005: 317), reflexology adalah: 

 Reflexology is an holistic treatment that works on the feet 

and/or hands to balance the whole body. It includes both massage and 

pressure point techniques to have an effect on the energy pathways or 

reflex zones of the body. 

Refleksi adalah perawatan holistik pada kaki atau tangan untuk 

menyeimbangkan seluruh tubuh termasuk didalamnya pijat dan teknik 

penekanan yang mempunyai dampak untuk menyegarkan tubuh. 

11. Aromatherapy 

  Menurut Beckmann dan Quesne (2005: 220), aromatherapy adalah: 

 Aromatherapy is the use of smell in a therapeutic manner. It 

includes body treatments as well as the use of essential oils in a burner, 

for inhalation, in products and compresses. 

 

Aromaterapi adalah penggunaan wewangian dengan cara terapi. Ini 

mencakup perawatan tubuh serta penggunaan minyak esensial dalam 

burner, untuk inhalasi, dalam produk dan kompres. 

12. Manfaat Spa 

Seperti yang dikutip oleh www.merdeka.com spa memiliki banyak 

manfaat diantaranya: 

a. Bebas kerutan 

Pijat batu panas dapat merelaksasi otot-otot yang tegang. Metode 

ini menghilangkan tanda-tanda penuaan berupa kerutan atau 

keriput pada kulit. 

 

http://www.merdeka.com/
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b. Pembunuh stres 

Stres membuat individu terlihat tua. Pijat relaksasi membuat tubuh 

segar dan terlihat muda kembali. Rasa pegal pun seketika hilang. 

c. Menurunkan berat badan 

Perawatan  spa juga membantu menurunkan berat badan. Pijatan 

lembut dari para terapis bisa membakar kalori pada titik-titik 

tertentu. 

d. Menghilangkan racun pada kulit 

Kulit beresiko lebih besar terkena bahaya radikal bebas. Spa 

menjadi salah satu solusi terbaik untuk membersihkan racun pada 

kulit. 

e. Meningkatkan sirkulasi darah 

Mandi di dalam Jacuzzi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. 

Perawatan ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membuat 

kulit. Manfaat dari perawatan spa tidak terbatas pada kecantikan. 

Spa juga menawarkan paket perawatan tubuh yang baik untuk 

kesehatan. 
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Griya Ayana Day Spa merupakan usaha yang bergerak dalam 

bidang pariwisata yang berkaitan langsung dengan metode kombinasi 

terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman 

sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan 

raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 

Spa termasuk ke dalam jenis pariwisata kesehatan atau dalam bahasa 

inggris disebut dengan health tourism. Nama Griya Ayana berasal dari 

Bahasa Sansekerta yang berarti rumah istirahat. Griya Ayana 

menggunakan konsep day spa yang berarti bahwa perawatan yang 

diberikan dari ujung rambut hingga ujung kaki tidak membutuhkan waktu 

yang lama. Selain itu, Griya Ayana Day Spa merupakan Indonesian Spa 

yang khusus melayani pelanggan yang berjenis kelamin perempuan 

dengan menggunakan bahan-bahan alami yang diambil dari Indonesia dan 

semua bahan tersebut diolah secara home-made yang mempunyai banyak 

manfaat serta terjamin kualitasnya. Lokasi dari Griya Ayana Day Spa 

berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang merupakan 

kawasan strategis yang didukung dengan fasilitas yang memadai dan 

merupakan pusat bisnis, pusat hiburan, dan terdapat komplek perumahan 

mewah. Akses menuju Griya Ayana Day Spa pun dapat diakses melalui 

jalan biasa maupun jalan tol. Hal inilah yang menjadi potensi bagi 

perkembangan Griya Ayana Day Spa. 




