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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Perancangan Interior 

Kebutuhan manusia dalam hidup sangat beragam, salah satunya kesehatan. 

Untuk menjaga kesehatan, terlebih dahulu menertibkan gaya hidup, seperti 

mengatur pola makan, tidur tepat waktu, juga rajin olahraga. Tetapi kerumitan 

menjaga kesehatan tidak hanya berhenti disini, pola pikir dapat menjadi awal dari 

penentuan fisik manusia. Alia Crum pada tahun 2007, seorang lulusan psikologi 

di Stanford University, Amerika Serikat menyatakan, “justru orang yang 

cenderung berpikir bahwa dirinya baik – baik saja akan lebih panjang umur, 

dibanding terus memperlakukan dirinya seakan – akan jarang beraktivitas secara 

sempurna”. Semua itu diatur oleh pola pikir manusia yang menentukan resiko 

penyakit masing - masing. Tercatat angka kematian oleh BBC News tahun 2018 

menggapai tujuh puluh satu persen mengenai kasus tersebut. Alasan kenapa pola 

pikir dapat mempengaruhi kesehatan fisik, yaitu adanya nilai negatif yang terus 

dipertimbangkan sehingga menambah kekhawatiran, menimbulkan stress, lalu 

pada akhirnya berdampak pada kondisi fisik. Pikiran dan tubuh saling berkaitan. 

Ketika suasana perasaan sedang tidak baik, maka tubuh memberi respon terhadap 

tindakan dan pikiran seseorang. Hal tersebut menyebabkan melemahnya sistem 

kekebalan tubuh, sehingga mudah diserang penyakit. 

Saat ini masyarakat condong berpikir bagaimana menjalani gaya hidup sehat. 

Kebiasaan itu muncul semenjak rutinitas sehari - hari menumpuk kejenuhan bagi 
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setiap individu terkait aktivitas di tengah kota. Gaya hidup perkotaan era modern 

tergolong cukup pesat, contohnya DKI Jakarta. Kesibukan terjadi akibat 

kebutuhan meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin padat. 

Berdasarkan survei Databoks Indonesia tahun 2017, jumlah penduduk tahun 2010 

sebanyak sembilan juta jiwa, sampai tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 

satu juta jiwa. Maka demi memenuhi kebutuhan, masyarakat didorong untuk 

bersaing keras demi mengejar dan mempertahankan pekerjaan. Belum ditambah 

besarnya jumlah kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas dan 

menimbulkan tekanan stress bagi masyarakat. 

Kejenuhan akan rutinitas menguras waktu, energi, pikiran, emosi, dan fisik 

akhirnya menjurus ketertarikan masyarakat terhadap perawatan, terutama spa. Spa 

sebagai tempat istirahat menghindari hiruk pikuk yang membengkak. Tempat unik 

untuk relaksasi ini menawarkan manfaat dalam mengembalikan kesegaran tubuh 

serta pikiran. Perawatan spa sudah sejak dahulu diminati kaum bangsawan dan 

keluarga kerajaan. Sampai detik ini, spa digemari oleh banyak orang bahkan boleh 

dinikmati siapa saja. Keberadaan bangunan spa di tengah kota akan 

mempermudah masyarakat melakukan perawatan kapanpun. Namun, kebanyakan 

spa harian hanya memberikan sensasi ketenangan sejenak ketika di dalamnya. 

Setelah keluar dari tempat tersebut, mereka akan menghadapi kembali kejenuhan 

yang sama. 

Gaya spa sebagai salah satu spa harian yang menghadirkan tempat relaksasi 

pribadi untuk keluar dari keruhnya kehidupan perkotaan. Tujuannya ialah 

mengembalikan keseimbangan tubuh dan pikiran secara holistik yang selaras 
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dengan enam indera. Gaya spa menyediakan perawatan dari bahan dan teknik 

dasar alam, seperti pijat terapi, lulur, permandian, salon kecantikan, refleksi kaki, 

terapi air, dan perawatan wajah. Konsep sembilan pengetahuan lokal asli 

Indonesia mengenai tradisi kesehatan, antara lain Betawi, Jawa, Madura, Bali, 

Batak, Minang, Banjar, Bugis, dan Minahasa, menjadi identitas yang dikenalkan 

spa ini. Namun permasalahan interiornya ialah, tidak menemukan pengalaman 

ruang yang dikembangkan berdasarkan konsep pengetahuan lokal tersebut. 

Penawaran keseimbangan tubuh dan pikiran pun tidak terlaksana baik interior 

maupun dalam perawatan spa itu sendiri. 

Tangas Betawi menjadi menu pilihan utama, hal ini karena lokasi spa berada 

di wilayah Betawi. Pemilik Gaya spa, Lourda berpikir bahwa kenapa harus 

mendirikan spa yang memberi pengalaman tradisi lain tapi berdiri di tanah Betawi. 

Pengetahuan tradisi Betawi sebenarnya luas mengenai perawatan kesehatan, 

namun banyak orang telah melupakan dan meninggalkan tradisinya dan 

menghampiri tradisi lain. Tubuh dan pikiran yang seimbang artinya tidak 

kekurangan atau kelebihan dari segi apapun. Dalam hal ini, air merupakan elemen 

penting bagi kehidupan manusia dengan upaya menyelaraskan tubuh dan pikiran 

supaya seimbang. Maka dari itu, pengembangan dari kedua konsep tersebut akan 

dilakukan untuk mendesain spa sebagai pilihan utama yang dikunjungi selain 

tempat belanja atau hiburan lain. Perancangan ini bertujuan untuk mencari tahu 

pengalaman seperti apa yang dapat membuat masyarakat tidak hanya menghindari 

kejenuhan sementara, melainkan bagaimana agar interior ikut berperan dalam 

suasana ruang spa sesuai dengan perawatan tradisi yang dipilih. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah mendesain sebuah interior spa dengan suasana yang dapat 

meningkatkan fasilitas dan pelayanan melalui pengalaman ruang? 

2. Bagaimanakah penerapan etika dalam desain ke dalam perancangan interior 

spa ini? 

 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Merancang interior sesuai tujuan spa didirikan yang mengalir di dalam 

ruangan untuk memberikan pengalaman berdasarkan jenis perawatan yang 

ditawarkan. 

2. Merancang interior spa yang dapat menciptakan suasana santai, 

sebagaimana dapat mendukung aktivitas perawatan. 

3. Mengetahui apakah perancangan interior sudah sesuai berdasarkan teori 

etika dalam desain. 
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1.4 Batasan Perancangan Interior 

Jenis perawatan spa yang ditawarkan berupa terapi dengan konsep thermal 

atau air sebagai media utama dalam spa ini. Dari kegiatan yang dapat menunjang 

tujuan spa sebagai tempat relaksasi, maka ruang yang akan dirancang dapat 

berupa : 

1. Lobi 

Lobi sangat penting bagi pengguna ketika pertama kali masuk ke 

dalamnya, pengguna dapat langsung merasakan suasana secara kontras yang 

menyambutnya. Di dalam lobi, terdapat perancangan sirkulasi gerak yang 

memadai dan ruang tunggu yang nyaman. 

2. Ruang spa 

Ruang spa merupakan fasilitas yang diutamakan bagi pengunjung 

untuk mendapatkan perawatan spa secara maksimal. Setelah melalui 

berbagai perawatan seperti terapi fisik, antara lain pijat, aromaterapi, skrub, 

refleksi, dan lain sebagainya, pengunjung akan melakukan terapi spa atau 

perawatan melalui air sebagai tahap terakhir. Tujuannya adalah untuk 

merelaksasi pikiran dan tubuh secara mendalam. 
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1.5 Kontribusi Perancangan Interior 

1.5.1 Kontribusi Praktis 

Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

pengembangan desain interior spa yang mempertimbangkan kebutuhan 

manusia di tengah kota. Dalam penulisan laporan, diharapkan dapat 

membantu proses riset bagi para pelajar dan pengembangan ilmu mengenai 

perancangan spa kedepannya. 

1.5.2 Kontribusi Teoritis 

Hasil perancangan ini dapat digunakan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya berkaitan dengan fungsi interior spa dalam 

mendukung kebutuhan manusia di tengah kota. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Mendapatkan informasi mengenai objek yang akan dirancang tentunya 

harus didasari dengan metode dalam mengumpulkan data. Terdapat beberapa 

teknik yang digunakan bertujuan membantu proses perancangan ini, antara lain : 

1.6.1 Observasi 

Secara umum observasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan dan 

memerlukan penglihatan dalam membantu proses pengumpulan data. 

Dengan melihat, diharapkan menemukan informasi yang menyertakan 

analisis dan interpretasi secara spesifik. Observasi juga dapat digunakan 
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sebagai metode untuk mencatat bukti kejadian yang ada pada lokasi objek. 

Menurut Arikunto (2006:124) observasi merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data atau keterangan yang dijalankan dengan melakukan 

usaha - usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa observasi ampuh dalam 

mengumpulkan informasi mengenai objek perancangan hanya dengan 

proses mengamati dan mencatat. Namun sebelum melakukan kegiatan 

pengamatan, terlebih dahulu telah mencari data - data teori yang valid 

melalui bacaan yang diakui kebenarannya. Hal ini untuk mempermudah dan 

mempersingkat waktu dalam menganalisa data, karena telah mengetahui 

objek apa yang harus diamati dan seperti apa data yang harus dikumpulkan. 

1.6.2 Wawancara 

Berdasarkan penulisan ilmiah, teknik wawancara berlaku apabila 

melewati proses tanya jawab berbasis lisan yang dituju kepada narasumber, 

secara fisik bertemu bisa satu atau lebih orang, tujuan utamanya 

mengumpulkan data langsung di tempat. Namun seiring waktu 

berkembangnya teknologi, teknik wawancara terbagi lagi menjadi dua, yaitu 

secara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung yang 

dimaksudkan ialah saling bertatap muka dan berbicara, sedangkan yang 

tidak langsung dapat melalui tulisan. Contohnya adalah media sosial seperti 

sms, chat, kolom komentar, dan lain sebagainya. Tujuannya sama, untuk 

mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu 

objek, serta melengkapi informasi yang masih kurang atau tidak dapat 
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digapai dengan metode lain. Manfaat lain dari metode ini juga sebagai 

penguji kebenaran dan kepastian suatu data yang telah diperoleh dengan 

metode lain. 

Teknik ini biasa digunakan untuk menggali latar belakang seseorang, 

atau mencari tahu informasi yang bersangkutan dengan objek penelitian. 

Keuntungan lainnya, bisa merekam reaksi narator di tempat dalam bentuk 

ekspresi saat berlangsungnya proses tanya jawab. Yang membedakan antara 

diskusi dengan wawancara ialah, wawancara selalu terdiri dari dua pihak 

yang berbeda. Salah seorang bertujuan untuk menggali informasi melalui 

pertanyaan yang sudah direncanakan, dan yang lainnya sebagai pemberi 

informasi atau yang merespon pertanyaan tersebut. Sedangkan diskusi 

merupakan perbincangan antara dua atau lebih pihak yang bersangkutan 

mengenai sebuah topik dan saling bertukar pikiran atau pendapat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan hasil perancangan interior Gaya Spa & Wellness 

Jakarta ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, antara lain yaitu bab I yang 

berisikan pendahuluan, bab II berisikan tinjauan literatur, bab III berisikan data 

perancangan, bab selanjutnya merupakan analisis dan feedback hasil perancangan, 

yang terakhir adalah bab V untuk penutup atau kesimpulan. 

Bab I atau pendahuluan membahas delapan sub-bab, salah satunya 

mengenai latar belakang perancangan secara menyeluruh, singkat, dan padat. 
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Tujuan diadakannya latar belakang dalam penulisan ini adalah memberikan 

sedikit gambaran secara keseluruhan mengenai apa yang akan dirancang dan 

alasan dibuatnya perencanaan tersebut. Sub-bab selanjutnya yaitu menentukan 

permasalahan ruang apa yang ingin ditindaklanjutkan berdasarkan latar belakang 

perancangan interior, kemudian dibuat kalimat pertanyaan yang disebut sebagai 

rumusan masalah. Berikutnya adalah tujuan perancangan, sub-bab ini berisikan 

pernyataan yang menjawab rumusan masalah di atasnya. Kemudian kontribusi 

perancangan menuliskan kepada siapa perancangan ini diperuntukkan. Lalu 

dilanjutkan dengan batasan perancangan yang membatasi ruang apa saja yang 

akan dirancang, sehingga luasan perancangan dapat terukur dan pasti. Adapun 

sub-bab yang memberi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, seperti halnya survei-observasi, wawancara, dan mengukur 

luasan bangunan. Terakhir yaitu sub-bab yang membahas sistematika penulisan 

laporan secara terstruktur dan alur perancangan interior yang dibuat dalam bentuk 

diagram. 

Bab II atau tinjauan literatur berisikan data atau teori mengenai pengertian 

spa secara umum dan mandalam, kemudian sejarah awal ditemukannya spa dan 

dari mana asal mula spa diadakan, seperti apa sejarah spa di Indonesia, apa saja 

manfaat dan fungsi spa, tipe spa apa yang ingin dirancang, kemudian terdiri dari 

apa saja fasilitas spa, dan terakhir adalah teori yang ingin digunakan untuk 

mendukung proses perancangan interior spa. 

Bab III atau tinjauan khusus dapat berupa data masa lampau yang berisi 

tentang profil klien mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses 
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perancangan, seperti halnya latar belakang klien, visi dan misi klien, data lokasi 

bangunan, hasil observasi dan pengukuran luasan bangunan, sampai pada siapa 

saja pengguna ruangan. Pada bab ini, terdapat juga data studi preseden mengenai 

standarisasi spa pada umumnya yang telah berhasil berjalan dan berdiri sendiri, 

berikutnya membahas hasil analisis dan studi perancangan berdasarkan data klien, 

kemudian membuat suatu program ruang yang dapat memudahkan proses 

perancangan, seperti halnya menentukan tata letak ruangan beserta furnitur 

berdasarkan zona yang sudah dipelajari. Terakhir, bab ini membahas konsep yang 

dipilih untuk menentukan hasil desain serta implementasi desain yang dibuat akan 

dilampirkan di dalam penulisan laporan sebagai penutup dari bab III, lalu 

diberikan feedback dari klien mengenai hasil desain yang telah dibuat sebagai 

kesimpulan dari keseluruhan laporan ini. 

Bab IV berisikan tentang analisis mengenai perancangan yang sudah dibuat 

pada semester sebelumnya untuk dibandingkan terhadap teori di bab II. Hasil 

analisis dapat berupa alasan hasil perancangan interior spa dengan konsep, warna, 

bentuk, dan material yang telah ditentukan, kemudian apakah hasil perancangan 

tersebut sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Pada bab ini, diberikutkan 

feedback serta teori etika dalam desain, sehingga penulis akan memberikan 

penilaian dalam mendesain dengan dasar teori dan feedback tersebut. 

Bab V atau penutup merupakan akhir dari penulisan laporan ini yang 

memberikan kesimpulan dan saran mengenai keseluruhan isi laporan selama 

penulisan ini berjalan. 
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1.8 Alur Perancangan Interior 
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Gambar 1.1 Diagram Alur Perancangan 

Sumber : Hasil Diagram Thalia (2018) 
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