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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Gagasan Awal 

Industri pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang 

mengalami pertumbuhan paling cepat serta memberikan dampak sebagai 

kunci penggerak perbaikan ekonomi global dan penyedia lapangan kerja  

yang cukup berpengaruh termasuk perekonomian di Indonesia (World 

Tourism Organization, 2017). Kontribusi dari sektor pariwisata terhadap 

devisa pendapatan negara pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun 

dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang.  

Melalui ruang lingkup dari industri pariwisata yang terkait seperti 

hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan ini dinilai mampu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Maka 

dari itu percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja 

yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan 

pariwisata Indonesia lebih lagi (Kemenpar, 2019). Perhotelan menjadi salah 

satu bidang dari ruang lingkup industri pariwisata yang dapat membantu 

pengembangan kemajuan pariwisata di Indonesia, dilihat dari banyaknya 

wisatawan yang terus berdatangan ke Indonesia dan memilih hotel untuk 

dijadikan tempat akomodasinya selama melakukan perjalanan wisata. Hotel 

sendiri merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan bangunan 

untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa 

penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial (Sulastiyono, 

2011). 
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Hotel kemudian dibagi menjadi berbagai macam jenis kategori 

klasifikasi, salah satu diantaranya berdasarkan lokasi hotel yaitu mountain 

hotel, beach hotel, city hotel, highway hotel, airport hotel dan resort hotel 

(Bagyono, 2014). Resort merupakan hotel yang terletak di kawasan wisata, 

selain itu resort memiliki empat karakteristik yaitu lokasi, fasilitas, segmen 

pasar, arsitektur dan suasana. Salah satu faktor yang menarik pengunjung 

untuk datang ke resort ialah fasilitas yang ditawarkan baik itu fasilitas 

pokok seperti ruang tidur maupun fasilitas umum yang terdapat di indoor 

atau outdoor seperti kolam renang, lapangan tenis dan spa (Kurniasi, 2009).   

Daya tarik wisata ini sendiri tidak hanya berdasarkan kepada alam 

saja melainkan ada pula wisata yang berkaitan dengan kesehatan. Spa bisa 

menjadi salah satu daya tarik di bidang wisata yang berkaitan dengan 

kesehatan, sehingga sekarang ini banyak orang yang meluangkan waktu 

untuk melakukan rileksasi di tempat spa. Sejalan dengan (The International 

Spa Association, 2015) spa merupakan suatu tempat yang didedikasikan 

untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bermacam- macam layanan 

profesional yang mendorong adanya pembaharuan pikiran, tubuh dan jiwa. 

Berdasarkan (Undang-Undang no. 10, Tahun 2009) tentang Pariwisata 

Indonesia, spa sudah menjadi salah satu usaha pariwisata yang dapat berdiri 

sendiri dan tidak berada di bawah bidang usaha hiburan lainnya seperti 

tahun-tahun sebelumnya.  

Banyaknya aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam 

kesehariannya tentunya dapat membuat orang merasa kelelahan hingga efek 

jangka panjanganya sendiri dapat mengalami depresi. Depresi sendiri 
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merupakan respon dari stress kehidupan dengan pengertian stress sendiri 

yang  merupakan sebuah kondisi seseorang yang mengalami tuntutan emosi 

berlebihan atau waktu yang membuatnya sulit memfungsikan secara efektif 

semua wilayah kehidupan. Keadaan ini dapat mengakibatkan munculnya 

cukup banyak gejala, seperti depresi, kelelahan kronis, mudah marah, 

gelisah, impotensi, dan kualitas kerja yang rendah (Richards, 2014). Di 

Kabupaten Tangerang sendiri berdasarkan hasil data yang diperoleh, 

terdapat beberapa kasus gangguan mental seperti emosional (gejala depresi 

dan Anxietas) pada usia >15 tahun sebesar 6,8% dan gangguan jiwa berat 

(psikotik) 0,8/1.000 penduduk. 

GAMBAR 1 
Jumlah Penemuan Kasus Gangguan Kesehatan Jiwa yang 

Diberikan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Diagnosa di Kabupaten 
Tangerang Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: (Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2018) 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3.306 kasus 

gangguan kesehatan jiwa, dengan diagnosis terbanyak adalah Scizorprenia 

sebesar 70,41%, berikutnya Epilepsi sebesar 11,28% lalu diagnosa 

gangguan depresi sebesar 4,68%. Dari kasus tersebut, depresi menjadi salah 

satu dari tiga diagnosa kasus gangguan kesehatan jiwa yang ada. 
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Melalui beberapa perawatan pemijatan yang ditawarkan dari bisnis 

spa sendiri seperti pijat tradisioal, refleksi, totok wajah, terapi bambu, 

hidroterapi dan jenis perawatan lainnya dipercaya setidaknya dapat 

membantu memenuhi kebutuhan rileksasi, menambah kebugaran jasmani 

serta dapat mengurangi stress yang dialami  bagi para penikmatnya (Lake, 

2010).  Dilihat  dari manfaat yang ditawarkan oleh tempat spa sendiri, usaha 

spa yang berada di Indonesia sendiri semakin banyak diminati oleh para 

masyarakat berdasarkan pembangunan tempat spa sendiri yang mengalami 

kenaikan pertumbuhan setiap tahunnya. Berikut ini  terdapat data mengenai 

jumlah laju pertumbuhan beberapa usaha spa yang ada di Indonesia: 

GAMBAR 2 
Distribusi Perusahaan/ Usaha SPA Menurut Tahun Mulai 

Beroperasi Komersial Tahun 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  

      Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2018) 
 
 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan spa 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dari perhitungan peningkatan 

jumlah usaha spa setiap tahunnya yang dikalikan dengan jumlah masyarakat 
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potensial, didapatkan angka sebesar 294.960 yang nantinya kurang lebih 

akan menjadi target pasar potensial Casa Eco Spa.  

Salah satu kawasan di Kabupaten Tangerang yang sedang 

mengalami kemajuan yang cukup baik ialah Karawaci. Kawasan Karawaci 

ini merupakan generator pertumbuhan koridor barat dan kawasan potensial 

menggantikan Jakarta Selatan yang telah tumbuh menjadi kawasan elit. 

Sejalan dengan apa yang dikatakan Property Watch Ali Tranghanda, 

Karawaci adalah kawasan yang paling maju di Tangerang dilihat dari 

banyaknya fasilitas yang sudah mulai dibangun baik dari pusat perbelanjaan, 

pendidikan, perkantoran hingga fasilitas olahraga. Hal ini tentunya tidak 

lepas dari kontribusi PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang merancang 

konsep perumahan terintegrasi skala kota (Kompas, 2015). 

Usaha spa ini diberi nama Casa Eco Spa dan memiliki konsep day 

spa dimana day spa berarti tempat spa yang menawarkan perawatan setelah 

beaktivitas seharian untuk merileksasikan tubuh yang tidak membutuhkan 

waktu yang lama (Henry and Taylor, 2015). Kata Casa sendiri berasal dari 

bahasa Italia yang berarti rumah dan Eco Spa sendiri memiliki arti 

perawatan spa yang memberi perhatian lebih pada lingkungan hidup karena 

semua bahan yang digunakan adalah bahan organik dan ramah lingkungan. 

Dengan mendirikan spa berbasis ramah lingkungan tentunya bahan-bahan 

yang digunakan bersifat organik atau alami yang berasal baik dari tumbuhan 

atau hewan seperti sabun organik, lulur organik, massage oil organik serta 

teh organik dinilai berdampak baik bagi tubuh dan  mampu menjaga 

kesehatan tubuh pelanggannya (PEW Research Center, 2016) Selain itu 
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Casa Eco Spa menjadi pencetus spa organik pertama di daerah Lippo 

Village. Lokasinya Eco Spa berada di Ruko New Little Asia Jalan Permata 

Sari No. 828 Lippo Village, Tangerang. 

 

B. Tujuan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan bisnis ini dibuat untuk menganalisa terhadap 

membuka usaha spa yang akan dibuat dengan tujuan untuk meneliti dan 

menganalisis layak tidaknya dibangun bisnis Casa Eco Spa ini. Dengan 

adanya perencanaan yang tepat tentunya dapat mengurangi kerugian yang 

akan dihadapi setelah usaha ini dijalankan. Selain itu, dengan dilakukannya 

penelitian terlebih dahulu, seharusnya dalam menjalankan bisnis ini akan 

mendapat kemudahan dalam merancangkan perencanaan yang sesuai 

dengan target dan aspek-asepek bisnis lainnya sehingga dalam 

melaksanakan bisnis pun akan lebih mudah dijalankan.  

Maka melalui studi kelayakan bisnis ini, diharapkan dapat 

mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang akan dihadapi dalam 

proses pembuatan usaha spa tersebut. Tujuan dari studi ini mencakup dua 

tujuan yang terdiri dari tujuan utama (major objectives) dan sub tujuan 

(minor objectives). 

1. Tujuan Utama ( Major Objectives) 

Hasil analisis berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis dapat 

dijadikan pedoman dalam membuka usaha spa bagi seorang pemilik 

usaha untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan 

rincian biaya yang telah diperhitungkan (Barringer and Ireland, 2012). 
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Studi kelayakan bisnis ini juga dapat digunakan untuk melihat layak 

atau tidaknya sebuah bisnis dari berbagai macam sudut pandang aspek. 

Berikut ini adalah aspek-aspek yang berhubungan dengan proyek spa 

Casa Eco Spa : 

a. Menjadi bahan pertimbangan untuk investor agar menanamkan 

modal dan bahan pertimbangan kreditor untuk meminjamkan modal 

pada usaha Casa Eco Spa. 

b. Untuk mengetahui kelayakan bisnis Casa Eco Spa dan juga untuk 

meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Berikut merupakan 

aspek-aspek yang ditinjau: 

1) Aspek Pemasaran 

Dalam aspek pemasarakan digunakan untuk mengetahui 

permintaan dan kebutuhan pasar melalui survei, menentukan 

segmentasi, target dan posisi bisnis dalam pasar sehingga dapat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan pasar dan mengetahui 

target pasar yang tepat dalam menjalankan bisnis tersebut. 

2) Aspek Operasional 

Aspek ini berguna dalam menentukan segala macam aktivitas 

yang akan dilakukan, fasilitas-fasilitas yang mendukung, 

analisis hubungan fungsional antara aktivitas dan fasilitas, 

perhitungan kebutuhan ruang fasilitas, pemilihan lokasi dan 

teknologi yang digunakan. 
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3) Aspek Manajemen dan SDM 

Dalam aspek ini akan dibahas mengenai pengorganisasian bisnis 

untuk menentukan badan usaha, pengembangan sumber daya 

manusia dan aspek yuridis. Dengan adanya aspek organisasi dan 

SDM diharapkan pengorganisasian yang sesuai dengan tugas 

dan cara-cara perekrutan karyawan yang dapat mendukung 

proses berjalannya usaha ini. 

4) Aspek Keuangan  

Aspek ini dianalisa untuk mengetahui sumber dana, perkiraan 

biaya operasional, perkiraan pendapatan usaha, proyeksi neraca, 

proyeksi rugi laba, proyeksi arus kas, analisis titik impas, 

penilaian investasi, analisa rasio laporan keuangan dan 

manajemen risiko. 

2. Sub Tujuan (Minor Objectives) 

a. Menjadi salah satu pelopor spa yang menggunakan bahan-bahan 

alami agar dapat memberikan kesehatan jangka panjang baik bagi 

para penikmat spa juga bagi kesehatan lingkungan. 

b. Membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah 

Lippo Village. 

c. Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat terutama yang 

berdomisili di Lippo Village. 

d. Mengenalkan kreativitas usaha di bidang spa yang menggunakan 

bahan dasar alami bagi para konsumen yang belum pernah 

mencobanya. 
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C. Metodologi Penelitian 

Untuk menghasilkan data yang akurat maka ketersediaan data valid 

berdasarkan bisnis spa merupakan sesuatu yang penting. Data yang 

digunakan harus valid dan reliable. Validity adalah tes untuk menguji 

bagaimana suatu instrumen yang dikembangkan dapat menentukan konsep 

yang memang seharusnya ditentukan, sedangkan reliability adalah ukuran 

untuk menguji bagaimana konsistensi dari waktu ke waktu dari berbagai 

macam item dalam sebuah instrumen (Sekaran dan Bougie, 2016 hal. 223). 

Terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016 hal. 38), data primer adalah data 

yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data 

primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi atau dengan 

memberikan kuesioner kepada individu. Data primer yang akan 

digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini adalah: 

a. Metode survey dengan kuesioner  

Menurut Sekaran dan Bougie (2016, hal. 142), kuesioner adalah 

serangkaian pertanyaan yang sudah diformulasikan sebelumnya 

yang biasanya digunakan responden untuk dicatat jawabannya 

secara langsung. 

Terdapat dua macam kuesioner yaitu personally administrated 

questionnaries dan mail and electronic questionnares merupakan 

kuesioner yang disebarkan melalui suatu perantara yaitu e-mail.  



 

10 
 

Casa Eco Spa akan menggunakan metode survei personally 

administrated questionnaries karena metode ini membutuhkan 

waktu yang tidak lama untuk memperoleh jawaban yang dibutuhkan. 

Selain itu metode ini dianggap efektif untuk mengetahui minat 

responden secara langsung melalui kuesioner yang diisi oleh 

responden. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016 hal. 247), terdapat dua jenis 

desain sampling yaitu probabilitas (probability) dan nonprobabilitas 

(nonprobability). Dalam pengambilan sampel probabilitas 

(probability sampling) elemen-elemen dalam populasi beberapa 

telah diketahui, peluang tidak nol atau kemungkinan dipilih sebagai 

subjek sampel. Sedangkan dalam pengambilan sampel 

nonprobabilitas (nonprobability sampling), elemen-elemen tidak 

sama sekali diketahui atau telah ditentukan sebelumnya untuk 

dipilih sebagai subjek. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016 hal. 247), convenience sampling 

adalah kumpulan informasi yang didapat dari anggota populasi yang 

mudah tersedia untuk memberikan informasi tersebut. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016 hal. 247), pengukuran sampel 

adalah : 

”In multivariante research (including multiple regression 

analyse), the sample size should be several times (preferably ten times or 

more) as large as the numbe of variables in the study”. 

Aturan untuk pengukuran sampel yang valid dan reliable adalah 

jumlah indikator dikalikan sepuluh untuk hasil yang akurat. Casa 



 

11 
 

Eco Spa menggunakan convenience sampling sebagi teknik 

pengambilan sampel yang dibutuhkan. Convenience sampling 

merupakan salah satu teknis dalam non probability sampling dengan 

pemilihan sampel dari suatu elemen populasi yang datanya mudah 

diperoleh. Penyebaran kuesioner akan dilakukan di wilayah Lippo 

Village. Casa Eco Spa menggunakan teknik ini karena merupakan 

cara terbaik untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan efisien 

serta jumlah sampel yang ditentukan sebanyak jumlah pertanyaan 

kuesioner dikali sepuluh untuk menghasilkan data yang valid dan 

reliable. 

2. Data Sekunder  

Menurut Sekaran dan Bougie (Sekaran dan Bougie, 2016 hal. 37), data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk 

tujuan lain selain tujuan penelitian ini. Beberapa sumber dari data 

sekunder dapat diperoleh dari buku dan data periodik, publikasi 

pemerintahan mengenai indikator ekonomi dan sensus, abstrak statistik, 

database, media, laporan tahunan perusahaan dan lain-lain. 

Casa Eco Spa menggunakan sumber kepustakaan seperti buku-buku 

yang berhubungan dengan penyusunan studi kelayakan bisnis, data 

statistic, sumber dari internet berupa website dan jurnal serta buku-buku 

lain yang mendukung. 

 

 

 



 

12 
 

 

D. Tinjauan Konseptual Mengenai Bisnis Terkait 

1. Pariwisata  

Pariwisata menurut UU No. 10 Tahun 2009 adalah segala seuatu yang 

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan 

atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. 

2. Jenis-jenis Pariwisata 

Pariwisata dibedakan menurut objeknya (Henky, 2010 hal. 35) yaitu : 

a. Cultural tourism adalah jenis pariwisata perjalanan dengan motivasi 

daya tarik dari seni budaya suatu tempat tertentu. Objek 

kunjungannya memiliki nilai sejarah.  

b. Natural tourism adalah kegiatan pariwisata yang menjual keindahan 

alam untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung menikmati 

alamnya, udaranya dan segala fasilitas yang ada didalamnya.  

c. Technological tourism adalah jenis pariwisata yang menyajikan 

teknologi yang ada namun langka atau tidak mudah 

mendapatkannya baik berupa teknologi modern maupun teknologi 

kuno.  

d. Historical tourism adalah jenis pariwisata untuk mengingat suatu 

peristiwa heroik yang pernah terjadi di daerah tertentu.  

e. Agro wisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan ke proyek-

proyek pertanian, perikanan, ladang pembibitan dan sebagainya.  
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f. Recuperational tourism atau Health Tourism merupakan pariwisata 

yang sama dengan pariwisata kesehatan. Tujuan orang-orang 

tersebut berwisata adalah untuk menyembuhkan penyakit.  

g. Religion tourism adalah perjalanan wisata yang dilakukan bertujuan 

untuk melihat atau menyaksikan dan mengikuti upacara-Upacara 

keagamaan. 

h. Shopping tourism adalah jenis pariwisata yang menonjolkan sisi 

penjualan produk tertentu khas dari wilayah tersebut. 

3. Health Tourism 

Menurut Kroneberg (2008 hal. 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 normal vacation 

on the use of health service. 

Health Tourism adalah istilah umum untuk berpergian dan tujuan untuk 

menjaga, menstabilisasi dan memulihkan kesehatan dengan 

menggunakan jasa kesehatan. Health Tourism mencakup dua kategori 

yaitu illness prevention tourism dan spa/ convalescence tourism. 

4. Spa  

Menurut The International Spa Association (ISPA, 2015), spa adalah: 

Spas as the place dedicated to enhance overall well-being through a variety 

of professional services that encourage the renewal of mind, body and spirit. 

Spa adalah tempat yang didedikasikan untuk meningkatkan seluruh 

kesejahteraan melalui bermacam-macam layanan profesional yang 

mendorong adanya pembaharuan pikiran, tubuh dan jiwa. 
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5. Sejarah Spa 

Menurut Jumarani (2009, hal. 16) Spa berawal dari abad ke-17 pada 

zaman Galia dimana kekuatan air sudah dikenal sejak saat itu. Pada 

zaman itu serdadu memiliki kebiasaan menyemprotkan air ke tubuh dan 

berendam diri setiap kali selesai berperang. Sementara itu di Inggris 

terdapat kota Bath yang memiliki Roman Baths yang merupakan sebuah 

pusat spa yang sudah berdiri semenjak ribuan tahun lalu. Lalu abad ke-

18, putra raja Britania terkena penyakit Lepra yang dianggap sebagai 

peyakit kutukan sehingga sang pangeran harus diungsikan dari kerajaan. 

Di suatu tempat pengasingan sang pangeran secara tidak sengaja 

menemukan sumber air panas dan menceburkan dirinya setiap hari 

untuk menenangkan diri. Beberapa bulan kemudian, sang pangeran 

mengalami keajaiban dimana penyakit yang ia alami berangsur pulih 

dan ia kembali ke kerajaan. Sebagai ungkapan terimakasih dan 

mengenang peristiwa tersebut, tempat sumber air panas tersebut diberi 

nama Bath yang berarti mandi berendam. Pada abad ke-18, Bangsa 

Romawi menemukan kota Bath dan kemudian kota ini dikembangkan 

tidak hanya untuk pemandian dengan tujuan penyembuhan tetapi 

dikembangkan menjadi pusat kebudayaan. 

6. Sejarah Spa di Indonesia 

Menurut Jumarani (2009, hal. 15), sejarah spa di Indonesia berawal 

sejak zaman dahulu dimana masyarakat Indonesia menyukai mandi 

dengan air yang mengandung banyak mineral atau belerang yang 

memiliki manfaat untuk menyembuhkan kulit dan merengangkan otot-
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otot yang kaku. Sejumlah tempat mandi belerang yang dapat ditemui di 

Indonesia adalah di Tangkuban Perahu dan Ciater. Spa merupakan 

bagian dari tradisi 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 dan dipercayai bahwa air tersebut mempunyai daya 

penyembuhan. Sumber air alam pegunungan dan air laut juga dipercaya 

dapat membantu meningkatkan kesehatan baik fisik maupun fungsional, 

menjaga kecantikan dan kebugaran tubuh. 

7. Jenis-jenis spa 

Menurut The International Spa Association (ISPA, 2015), jenis-jenis 

spa berdasarkan definisinya adalah sebagai berikut : 

a. Club Spa  

Spa dengan penawaran utamanya yaitu kebugaran dan berbagai 

layanan spa profesional yang ditawarkan dalam satu hari. 

b. Day Spa  

Spa yang menyediakan berbagai layanan spa profesional yang 

ditawarkan dalam satu hari. 

c. Destination Spa 

Spa yang menawarkan fasilitas utama yaitu untuk mengembangkan 

gaya hidup sehat. Tranformasi gaya hidup ini dilakukan dengan 

menyediakan program komprehensif yang mencakup layanan spa, 
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kegiatan kebugaran fisik, pendidikan kesehatan, masakan yang 

menyehatkan dan program minatan khusus. 

d. Medical Spa  

Spa secara individual, berkelompok dan secara intuisi yang 

menggabungkan pengobatan medis dan spa tradisional di bawa 

pengasawasan dokter. 

e. Mineral Spring 

Spa yang menawarkan mineral alami, air panas atau air laut yang 

digunakan dalam perawatan hidroterapi di sumber lokasi tersebut. 

f. Resort Hotel Spa 

Spa yang terletak di dalam sebuah resort atau hotel yang 

menyediakan layanan spa profesional, kebugaran dan komponen 

kesehatan. 

8. Manfaat Spa 

Manfaat spa (Becker, 2009) adalah sebagai berikut: 

a. Menghilangkan tanda-tanda penuaan 

Kerala massage atau yang lebih dikenal dengan sebutan hot stone 

massage dapat merelaksasikan otot-otot yang tegang dan dapat 

menghilangkan tanda-tanda penuaan seperti kerutan pada kulit. 

b. Menghilangkan stres 

Seperti halnya tubuh yang membutuhkan istirahat, kulit juga 

membutuhkan istirahat. Stres menyebabkan seseorang menjadi 

terlihat lebih tua. Manfaat dari pijat rileksasi adalah melepaskan 

stress  pada kulit dan membuat seseorang terlihat lebih muda. 
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c. Menurunkan berat badan 

Perawatan spa dapat membantu menurunkan berat badan secara 

efektif. Pijatan dari pada terapis dapat membakar kalori pada titik-

titik tubuh tertentu. 

d. Menghilangkan racun pada kulit 

Kulit beresiko lebih besar terkena bahaya radikal bebas. Manfaat 

dari perawatan spa adalah membersihkan racun pada kulit. 

e. Meningkatkan sirkulasi darah  

Spa juga dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan 

membuat kulit menjadi lebih segar melalui pijatan yang dilakukan 

di tempat spa. 

9. Produk Spa 

a. Massage therapy  

Menurut The International Spa Association (ISPA, 2015), massage 

therapy adalah:  

Massage therapy provided in spa are mostly for relaxation and 

also for musculoskeletal pain. 

Terapi pijat yang disediakan di dalam spa pada umumnya digunakan 

untuk rilekasasi dan untuk mengurangi rasa sakit pada otot. 

b. Reflexology 

Pijat refleksi adalah suatu praktik memijat titik-titik tertentu pada 

tangan dan kaki. Manfaat pijat refleksi untuk kesehatan adalah 

mengurangi rasa sakit pada tubuh selain itu berguna juga untuk 

mencegah berbagai penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, 
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membantu mengatasi stress, meringankan gejala migarin dan 

mengurangi ketergantungan pada obat-obatan (Wahyuni, 2014) 

c. Hydrotherapy 

Menurut Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 

1205/MENKES/PER/X/2004, hidroterapi adalah penggunaan air 

dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak 

atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan kesehatan tubuh, 

dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan 

air. 

d. Terapi bambu 

Terapi bambu merupakan terapi yang bertujuan untuk memberikan 

perawatan dan kebugaran dalam tubuh dengan cara mengoptimalkan 

sirkulasi darah, membuang racun atau toksin dalam tubuh, serta 

memperbarui jaringan sel darah. Bambu bisa berperan sebagai 

penghantar panas yang baik bagi tubuh, dapat menghancurkan 

lemak serta menipiskan selulit, dan memberikan ion positif bagi 

tubuh (Wahyuni, 2014). 

e. Lulur  

Lulur adalah kosmetik tradisional secara turun temurun  yang 

digunakan untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran dan membuka 

pori-pori sehingga pertukaran udara bebas sehingga kulit menjadi 

lebih cerah dan putih. Lulur sendiri terbagi menjadi lulur bubuk, 

lulur krim atau lulur kocok atau cair. (Pramuditha, 2016). 
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f. Totok Wajah  

Suatu ilmu kuno yang dalam dunia persilatan bisa digunakan untuk 

menotok peredaran darah seseorang. Wajah sendiri merupakan salah 

satu bagian dari tubuh yang sangat penting sehingga dengan adanya 

totokan, peredaran darah akan menjadi lancar serta mencegah 

adanya kelainan pada kulit wajah (Yuwati, 2014) 

 

 

  


