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BAB I 

 PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG 

 I.1.1 Latar belakang proyek 

 Dalam perencanaan tugas ini, penulis mencoba mengangkat topik 

mengenai pusat kesehatan dan kecantikan khusus wanita sebagai studi kasus. 

Alasan utama dari pemilihan proyek ini adalah wanita zaman modern saat ini 

sangat mementingkan perawatan diri dikarenakan kesibukan dan padatnya 

rutinitas yang berjalan tiap hari. Dapat dikatakan bahwa kecantikan dan kesehatan 

sangat dibutuhkan oleh para wanita untuk menghindari penuaan yang datang 

terlalu dini.  

 Kesehatan yang didefinisikan oleh wanita tidak hanya diartikan sebagai 

sehat atau memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit, namun dapat 

diartikan sebagai keadaan fisik yang optimum, sehat mental dan jasmani, dan juga 

penampilan yang cantik dan menawan. Oleh karena itu industri perawatan 

kecantikan dan kesehatan telah menjadi bagian dari perkembangan gaya hidup 

wanita modern. Hal tersebut ditandai dengan munculnya tempat perawatan wajah, 

tubuh, ahli gizi dan senam wanita.  

 Pusat kesehatan dan kecantikan wanita ini memiliki komitmen untuk 

meningkatan kesehatan jiwa dan raga yang dibutuhkan oleh para wanita. 

Perawatan wajah, tubuh dan kesehatan dalam perancangan ini akan dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu: perawatan wajah, slimming dan healthy diet, dan berbagai 

macam senam.  

 3 jenis perawatan tersebut, masing-masing terbagi menjadi : 

- Perawatan wajah ( Berbagai macam facial, lip treatment, setrika wajah, 

botox, easy peel, exclusive eye treatment, bright eye treatment, microderm 

abration, derma roller, skin whitening, dan filler ) 
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- Program perampingan tubuh

- 

 ( Body detox, biothermie plus, mesosound 

bioactive system, body lifting, spa slimming dan mesotherapy ) 

Senam

 Maka pusat kecantikan dan kesehatan ini benar-benar mencakup ”inside 

out beauty“. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan mengenai tema ” one 

stop beauty and health women center“, yang digabungkan dalam perancangan 

desain interior dari satu kesatuan, dan dibuat dengan penyesuaian standar 

kesehatan untuk perawatan kulit dan wajah.  

I.2  PERUMUSAN MASALAH 

Masalah-masalah yang timbul dalam topik ” one stop beauty and health women 

center“.  ini adalah: 

 ( Yoga, aerobic, belly dance, dan lain sebagainya ) 

1. Bagaimana perancangan sebuah konsep interior yang dapat 

menggabungkan dan mempresentasikan ketiga unsur dari masing-masing 

tempat perawatan wajah, pelangsingan tubuh dan ahli gizi dan tempat 

senam menjadi satu fasilitas yang bertemakan“one stop beauty and health 

women center”? Dimana ketiga unsur tersebut mencakup hal teknis, 

system dan kebiasaan yang terdapat pada tempat tersebut, serta persuasi 

dan strategi agar pelanggan dapat tertarik dengan interior fasilitas tersebut. 

2. Bagaimana caranya mengakomodasi pola hidup wanita ke dalam pola 

hidup sehat seperti menjaga kebugaran tubuh dan merawatan kecantikan 

jasmani yang diusung oleh tema“one stop beauty and health women 

center” melalui desain interior yang akan dirancang? 
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I.3 TUJUAN PENELITIAN 

• Mengetahui lebih mendalam perihal kesehatan dan pola hidup wanita 

masa kini dan menerapkannya didalam suatu Perancangan Interior yang 

dapat memenuhi aspek funsional dan estetika serta, menciptakan 

rancangan interior dalam sebuah fasilitas yang memenuhi kebutuhan 

kesehatan dan pola hidup para wanita yang optimal. 

• Mengenalkan pola hidup yang sehat dan sesuai dengan pola hidup wanita 

melalui rancangan interior yang dimuat dalam fasilitas kecantikan dan 

kesehatan ini. 

 

1.4 KONTRIBUSI PENELITIAN 

• Pengunjung 

Agar dapat menciptakan sebuah rancangan yang menarik dan 

mendukung bagi pengunjung yang dapat untuk memanfaatkan fasilitas ini. 

Selain itu juga penelitian ini dibuat mengingat bahwa perawatan 

kecantikan merupakan suatu pola hidup yang dibutuhkan oleh para wanita 

di masa kini. 

• Desainer Interior 

Agar dapat memberikan acuan bagi desainer interior dalam 

merancang sebuah fasilitas kesehatan dan kecantikan yang lebih 

memperhatikan aspek manusia, bangunan dan teknis. 
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1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Kawasan penelitian : 

Lokasi penelitian untuk tugas kolokium ini akan dilakukan diberbagai tempat 

sebagai berikut:  

• Marie France Bodyline, Supermal Karawaci L UG #55, 105 Bulevar 

Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang. Telp 54210136 

• Fanda Klinik Estetika, Ruko BSD sector VII blok RK no 2-3 Serpong, 

Tangerang. Telp 021-5371146 

• Ballet Sumber Cipta 2, Ruko Barcelona no 1, Sek 14. Telp 021-53157321 

• House of Ristra – skin care expert, Ruko Inkopal Blok C, no 12, Kelapa 

Gading Boulevard Barat. Telp 021-45851122 

• Graha Estetika Dr. Liza H. Bun – Slimming and Beauty Centre, Pluit 

Selatan Raya no. 1. Telp 021-6628288 

• Madame Korner, Ruko Boulevard Barat LC 6 no 45, Kelapa Gading. Telp 

021-4521964 

Batasan penelitian : 

• Membahas aktivitas yang dilakukan di dalam “one stop beauty and health 

women center” yang berkaitan dengan kegiatan perawatan kesehatan dan 

kecantikan. 

• Ruang dan fasilitas“One stop beauty and health women center”: 

• Ruang tunggu (lobby) 

• Ruang senam (contoh: aerobic, yoga, belly-dance, dll.) 

• Ruang perawatan wajah 

• Ruang perawatan badan (slimming program) 
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• Ruang konsultasi pola makan diet (nutrionist) 

• Ruang pembelian produk (health supplements, made-by-doctor lotions, 

dll.) 

• Ruang fasilitas hiburan 

• Memfokuskan pada pencarian solusi interior terhadap masalah yang 

muncul akibat penggabungan dari kebutuhan segi kesehatan, dan segi 

fungsional. 

 

1.6 METODE PENELITIAN  

Metode pengumpulan data primer 

 Metode yang digunakan untuk proyek ini adalah metode kuesioner dan 

wawancara terhadap pasien, staf klinik kecantikan, dan dokter spesialis dari ketiga 

tempat perawatan kesehatan dan kesehatan yang dikunjungi yaitu, Marie France 

Bodyline, Fanda Klinik Estetika, serta House of Ristra. Di mana wawancara atau 

angket dapat dilakukan untuk memperkuat penelitian ini, sehingga dengan kedua 

metode ini peneliti dapat mengetahui hal apa yang dibutuhkan oleh konsumen di 

tempat ini dan dapat menerapkannya ke dalam proyek one stop beauty and health 

center ini. Metode lain yang digunakan juga adalah studi persamaan serta 

perbedaan yang ada pada ketiga tempat penelitian dan kebutuhan-kebutuhan 

pasien. 

 Metode survei yang dimaksudkan terdapat beberapa macam, antara lain: 

• Survei dengan menggunakan angket (pasien) 

• Survei dengan wawancara individu (staf-staf dan dokter) 

• Survei dengan adanya observasi. 
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Metode pengumpulan data sekunder 

Di mana dalam proyek ini metode survei yang digunakan adalah metode 

survei gabungan antara observasi dan literatur dimana penulis akan mengunjungi 

tempat-tempat yang ada dan mengadakan studi banding sehingga didapatkan 

suatu pertimbangan mengenai apa yang lebih baik untuk diterapkan di dalam 

fasilitas ini dan juga pencarian literatur yang berhubungan dengan perawatan 

kecantikan dan juga sirkulasi ruangan yang baik, sehingga saat wanita datang 

mereka dapat memulai membiasakan diri dalam pola hidup cantik dan sehat. 

Pengumpulan data juga diperoleh dari studi-studi literatur dari berbagai sumber 

yang ada, contohnya: artikel, e-jurnal, buku referensi dan informasi lainnya yang 

dapat memperkuat data-data untuk topik ini. 

 Dengan adanya observasi secara langsung, literatur yang kuat sebagai 

dasar dari penelitian ini, serta wawancara terhadap para pengelola dan pengguna 

fasilitas kecantikan dan kesehatan, diharapkan penulisan ini dapat menciptakan 

sebuah tempat yang sesuai dengan tema yang diangkat dan menyenangkan bagi 

pengunjung. 
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1.7  SISTEMATIKA PENULISAN   

Pendahuluan merupakan prakata atau sinopsis awal tentang laporan dari 

tema “one stop health and beauty center” yang diterapkan pada fasilitas 

kecantikan dan kesehatan ini. 

Bab 1 meliputi latar belakang, pemilihan tema, perumusan dan pendekatan 

masalah, tujuan penelitian dan desain serta metode yang digunakan dalam proyek 

ini, serta fasilitas yang diharapkan ada di dalam proyek ini. 

Bab 2 berisi tentang asal muasal tempat perawatan kecantikan ini dan juga 

standar-standar yang harus diikuti sehingga proyek ini sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan untuk menjadikan ini tempat yang baik.  

Bab 3 berisi tentang hasil survey dari data klien, angket maupun 

wawancara yang menjadi studi banding untuk mengetahui antusiasme masyarakat 

terhadap adanya fasilitas kecantikan dan kesehatan ini. 

Bab 4 berisi tentang permasalahan desain yang akan mucul serta 

bagaimana aplikasi yang baik pada perancangan interior yang akan dibuat. 

Bab 5 berisi tentang konsep desain yang akan diterapkan pada ‘one stop 

health and beauty woment center.  
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1.8 KERANGKA BERPIKIR 

 

Mempelajari kebutuhan 
masyarakat dalam 
berpola hidup sehat 

Menganalisis 
masalah yang 
ditemukan pada 
klinik kecantikan 
dan kesehatan 

Pertimbangan 
syarat teknis dan 
non-teknis 

Solusi atas permasalahan yang 
timbul dalam klinik kecantikan dan 
kesehatan 

Ide yang dapat diterapkan dalam 
perencanaan klinik kecantikan dan 
kesehatan 

Konsep 
Perencanaan 
Interior 

Implementasi 
Desain 
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1.9  JADWAL KERJA  

                                              Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan 
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1.10. TINJAUAN PUSTAKA 

• Anne Kent Rush. Color and Light and Man-made Environment. Publisher: 

an imprint of Harpercollins 

Di dalam buku ini menjabarkan mengenai karakter atau efek warna, 

pengaruh warna terhadap manusia, baik warna yang diterapkan di dalam 

interior sebuah ruang. Informasi yang dapat diambil adalah mengenai 

warna-warna apa sajakah yang layak atau tidak layak untuk diterapkan di 

dalam fasilitas kesehatan seperti klinik kesehatan dan kecantikan. 

• Donald J. Breckon, Managing Health Promotion Programs, Publisher: 

Jones and Bartlett. Publishers International.  

Buku ini menjelaskan beberapa unsur penting untuk mempromosikan 

dunia kesehatan yang mungkin tidak disalurkan secara terbuka terhadap 

orang-orang awam. Dijelaskan bahwa pentingnya beberapa program yang 

dapat memberi dampak positif di kemudian hari. 

• Melvin H. Williams, Nutrition for Health, Fitness, and Sport. Publisher by 

McGraw-Hill 

Inti yang didapat dari buku ini adalah perpaduan antara ketiga unsur yaitu, 

health, fitness dan sport yang dibutuhkan untuk mendukung pola hidup 

serta kesehatan yang teratur. 

• Marry D.Midkiff, Fitness Performance and the Female Equestrian, 

Publisher: Howell book house.  

Dijelaskan bahwa pentingnya aktivitas olah raga dan cara penerapannya 

bagi para wanita. 

• Rolko. Interior World Vol.13 Clinic Interior Design. Publisher: Halls. 
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Buku ini membahas mengenai desain interior untuk klinik. Ada bahasan 

mengenai arti dari klinik, penjabaran singkat mengenai proses mendesain 

interior klinik, foto foto desain interior bermacam-macam klinik di Korea, 

termasuk beberapa foto interior, layout dari klinik kecantikan dan terdapat 

tabel luas kebutuhan ruang untuk klinik. Dari buku ini, yang dapat 

dimanfaatkan adalah tahapan interview yang harus dilakukan  dan poin-

poin penting apa saja yang harus ditanyakan dan gambaran mengenai 

ragam desain klinik-klinik kecantikan di Korea yang menerapkan unsur 

desain yang menarik. 

 


