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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Hidup sejahtera adalah impian dari setiap individu yang mencari pekerjaan 

dengan penghasilan tinggi agar dapat terjamin dan terpenuhi kebutuhan sehari-

harinya. Di Indonesia, Jakarta adalah salah satu kota yang paling sering dikunjungi 

oleh para perantau atau pencari kerja. Jakarta dinilai memiliki peluang kerja yang 

banyak karena identitasnya sebagai ibu kota negara. Bekerja di kota besar juga 

memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk memiliki jenjang karir yang 

cemerlang karena dapat memperoleh banyak kenalan sehingga akan sangat 

bermanfaat sebagai koneksi dalam lingkup pekerjaannya.  

 Rutinitas yang dilakukan para pekerja cenderung padat dan memberatkan 

diri mereka sendiri. Keseharian tersebut memang memberikan mereka kehidupan 

yang terjamin namun tidak bagi kesehatan dalam diri mereka hingga pada akhirnya 

mereka tidak lagi memperhatikan kesehatan diri bahkan mental mereka sendiri 

karena dituntut untuk selalu aktif dalam pekerjaan mereka. Tidak tersedianya waktu 

untuk merelaksasikan diri mereka dari hiruk pikuk dunia pekerjaan yang padat 

tersebut dapat menimbulkan stres.   

 Stres merupakan suatu reaksi adaptif, bersifat sangat individual sehingga 

suatu stres bagi seseorang belum tentu sama tanggapannya dengan orang lain 

(Hartono, 2007: 9). Kondisi stres ini merupakan suatu keadaan yang menyerang 

siapa saja baik perempuan, laki-laki maupun kaum muda atau tua. Stres memiliki 
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dampak positif dan negatif bagi setiap pekerja. Dampak positifnya adalah pekerja 

menjadi lebih waspada terhadap keadaan sekelilingnya sedangkan dampak 

negatifnya pekerja menjadi bekerja secara berlebihan. Kondisi bekerja yang 

berlebihan tersebut menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun emosional. 

Akibatnya pekerja menjadi sulit untuk tidur, selalu merasa cemas dan cenderung 

khawatir dalam batas tidak wajar.  

 Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga Zipjet yang berasal dari 

Inggris perihal kota dengan tingkat stress tertinggi pada tahun 2017 kota Jakarta 

menempati posisi ke 132 dari total 150 kota yang diteliti masyarakatnya. Sedangkan 

di posisi 1 diraih oleh kota Stuttgart, Jerman dengan tingkat stress terendah di dalam 

masyarakatnya. Hasil dari survei yang dilaksanakan tersebut mengambil berbagai 

data yang meneliti berbagai kategori yaitu perkotaan, polusi, tingkat keuangan dan 

kesejahteraan masyarakat. Dari kategori kesejahteraan masyarakat dua poin penting 

yang diteliti adalah dari sisi kesehatan mental dan kesehatan fisik.  

 Jika pada poin kesehatan mental kota Stuggart meraih nilai kecil yaitu 1,30 

sedangkan untuk kota Jakarta meraih nilai yang tinggi yaitu 7,52. Hal ini juga 

sebanding saat melihat penilaian dari poin kesehatan fisik, kota Jakarta 

mendapatkan poin sebanyak 9,01 terdapat perbandingan sebesar 3,51 dengan kota 

Stuggart yang mendapatkan poin sebesar 5,50. Melalui hasil pengumpulan data dari 

lembaga Zipjet didapatkan bahwa total poin yang diperoleh kedua kota memiliki 

kesenjangan yang besar yaitu Stuggart berhasil memperoleh  1,00 poin sedangkan 

Jakarta 7,84 poin. Kesehatan mental dan fisik menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh masyarakat zaman sekarang.  
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Keberadaan salon maupun spa dijadikan sebagai ruang bagi para pekerja 

untuk kembali dapat menikmati dan menyegarkan kembali pikiran maupun jiwa 

mereka. Dalam konteks fungsi kedua fasilitas yang ada ini menawarkan jasa bagi 

pengguna untuk kembali meremajakan diri mereka. Salon sebagai fasilitas penyedia 

jasa untuk mempercantik kembali keadaan fisik sedangkan spa untuk 

merelaksasikan kembali otot-otot tubuh serta menyegarkan kembali pikiran dari 

segala aktivitas padat yang telah dilalui.  

Relaksasi tidak hanya diperoleh melalui sentuhan yang diterima oleh 

individu seperti saat menerima layanan salon atau spa. Ruangan interior juga dapat 

memberikan dampak kepada individu yang berada di dalamnya. Indera yang 

dimiliki oleh setiap manusia selalu berfungsi tanpa henti sehingga setiap hal yang 

dilihat, didengar, dicium, dirasakan akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak 

sama pada setiap individu.  

1.2 Rumusan Masalah Perancangan Interior 

1. Bagaimana interior dapat memberikan pengalaman ruang yang berbeda dengan

menggunakan pendekatan multisensori ? 

2. Bagaimana interior dapat menstimulasi panca indera pengunjung ketika berada

di dalam ruangan ? 

3. Bagaimana teori etika yaitu empati dapat  bermanfaat dalam perancangan interior

Five Senses Spa ? 

1.3 Tujuan Perancangan Interior 

1. Keberhasilan penerapan pendekatan multisensori dalam ruang interior yang

memberikan pengalaman ruang yang berbeda bagi pengguna. 
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2. Membuat interior yang dapat menstimulasi panca indera pengunjung ketika 

berada di dalam ruangan. 

3. Penerapan teori etika yaitu empati dalam proses perancangan interior Five Senses 

Spa yang memperhatikan kebutuhan dari narasumber.  

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 

1. Kontribusi Praktis 

 Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai informasi dan data untuk 

pengembangan desain interior Five Senses Spa di masa depan. 

2. Kontribusi Teoritis 

a. Desainer – Desainer Interior 

 Hasil perancangan dapat dijadikan bahan literatur dan referensi 

untuk mendesain salon dan spa yang mengikuti ciri khas dari identitas salon 

spa itu sendiri serta disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. 

b. Five Senses spa  

 Hasil perancangan ini dapat digunakan untuk mengembangkan 

penelitian dalam hal membangun atau mengembangkan salon spa yang 

baru. 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

 Dalam merancang sebuah interior perlu untuk menetapkan batasan-batasan 

interior yang akan dirancang. Adanya batasan perancangan yang ditetapkan untuk 

mempermudah proses perancangan serta dapat menghasilkan hasil desain yang 

maksimal yaitu dibagi sebagai berikut: 
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1. Lokasi Eksisting 

 Five Senses Spa merupakan salon kecantikan sekaligus tempat spa yang 

bertempat pada dua gedung ruko dengan total empat lantai. Area lantai satu terdapat 

lobby dan resepsionis serta dimanfaatkan juga sebagai area salon kecantikan. 

Kemudian lantai dua dan tiga dimanfaatkan sebagai area untuk melakukan spa dan 

lantai teratas dipergunakan sebagai area kantor bagi para pegawai. Dalam eksisting, 

ruangan spa dibagi dalam tiga ukuran ruang yaitu kecil, sedang dan besar. Setiap 

ruangan memiliki fasilitas yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan paket 

spa dan jumlah pengguna di dalamnya. Selain itu, terdapat juga satu ruangan khusus 

bagi pengunjung yang ingin menikmati fasilitas sauna.  

2. Tipe Pengunjung 

 Five Senses Spa menerima pengunjung pria maupun wanita. Waktu 

operasionalnya sendiri dimulai dari pukul 09.00 – 21.00. Pengunjung salon 

biasanya didominasi oleh perempuan dengan kisaran umur 30-50an ke atas 

sedangkan untuk spa dikunjungi oleh para pengunjung lokal maupun turis asing.  

3. Lokasi Perancangan Baru 

 Lokasi perancangan Five Senses Spa dipindahkan ke Hotel JHL Solitaire 

karena gedung eksisting berupa ruko yang kecil sehingga sulit untuk memenuhi 

kebutuhan dari pengguna secara maksimal. Hotel JHL Solitaire dinilai memiliki 

lokasi gedung yang strategis  karena dekat dengan area perumahan dan perkantoran. 

Selain itu, dengan adanya spa juga menjadi bagian dari fasilitas pendukung yang 

disediakan hote bagi para pengunjung yang datang untuk menginap.  
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1.6 Metode Perancangan 

 Dalam perancangan interior, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan secara langsung dan 

melalui partisipan. Pada observasi langsung, peneliti hanya berperan sebagai 

pengunjung pasif yang melihat siklus kegiatan yang terjadi di dalam area salon spa 

tersebut. Peneliti memperhatikan alur dari paket-paket pelayanan yang diterima 

oleh pengunjung yang datang serta lama waktu pelayanan paket tersebut mulai dan 

sampai akhirnya selesai. Data-data hasil observasi dirangkum dalam bentuk catatan, 

foto, video singkat, dan sketsa. Sedangkan untuk observasi secara partisipan, 

peneliti berperan menjadi pengunjung yang merasakan secara langsung segala 

pelayanan yang ditawarkan.  

2. Wawancara 

 Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan 

tanya jawab mengenai topik tertentu terhadap narasumber. Jenis wawancara yang 

dilakukan berupa memberi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya oleh peneliti untuk meminimalkan munculnya pertanyaan yang keluar 

dari pokok pembahasan selama melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

kepada manajer Five Senses Spa, Ibu Linda, untuk mendapatkan informasi 

mengenai jenis dan jumlah klien yang datang, paket istimewa dari spa dan segala 

aturan maupun standar yang diberlakukan untuk para terapis maupun pegawai. 
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1.7 Pendekatan dalam Perancangan Interior  

 Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan multisensori yaitu 

suatu pendekatan yang mempengaruhi kelima indera yang dimiliki oleh manusia. 

Bentuk pendekatan ini cocok untuk salon dan spa karena dapat ditampilkan melalui 

visual (indera penglihatan), alunan lagu (indera pendengaran), pemijatan/massage 

(indera perasa), aromaterapi (indera penciuman) dan yang terakhir indera pengecap. 

Melalui pendekatan jenis ini juga hasil perancangan dapat saling terhubung dan 

terkoneksi satu sama lain sehingga dapat terlihat menjadi satu kesatuan. Selain itu 

ruangan dapat menjadi salah satu hal yang membuat pengunjung tertarik untuk 

ingin datang kembali. 
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1.8 Alur Perancangan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Alur Perancangan 

Sumber : Data Pribadi (Jesslyn, 2020) 

Five Senses Spa 

Pengumpulan data 
klien Observasi Wawancara 

Studi literatur 
- The Eyes of the skin (Pallasmaa, 2005) 
- Complete Spa Book for Therapist (Capellini, 2010) 
- Human dimension and Interior space (Panero, 1979) 
- Design for Ethics   

Identifikasi Masalah 
“Merancang sebuah interior yang memberikan pengalaman 

sensori pada Five Senses spa” 

Konsep 
“Shelter” 

Ruang spa menjadi ruang persembunyian bagi pengunjung 

untuk dapat menikmati kembali waktu dan merelaksasikan diri.  

Implementasi Akhir Desain 
- Implementasi berdasar pada konsep 

- Feedback dari narasumber tertentu 

Kesimpulan 
Hasil akhir desain Five Senses Spa sudah mampu menstimulasi 

panca indera pengunjung yang datang.  

Hasil 
- Gambar Kerja (presentasi dan perspektif) 

- Maket model berwarna  
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1.9 Sistematika Penulisan 

 Bab I berisi pendahuluan mengenai latar belakang orang untuk datang ke 

salon dan spa, pertanyaan rumusan masalah, kontribusi hasil laporan perancangan, 

batasan perancangan interior, sistem pengumpulan data, pendekatan yang 

digunakan dalam perancangan, alur perancangan dan sistematika penulisan.  

 Bab II berisi landasan teori pendekatan dalam perancangan spa yang 

digunakan yaitu pendekatan multisensori, teori mengenai salon dan spa, data 

antropometri, dan teori etika berupa empati. 

 Bab III berisikan mengenai (1) data klien Five Senses Spa yang terdiri dari 

profil perusahaan, jenis ruangan eksisting berupa tulisan dan foto, (2) analisis 

makro dan mikro tempat perancangan baru, (3) alur aktivitas di dalam Five Senses, 

(4) analisis program perancangan yang terdiri dari matriks, bubble diagram, 

program luas ruang, zoning dan grouping, (5) konsep dasar untuk menjawab 

rumusan masalah yang terdiri dari konsep ambience, bentuk, warna, material, 

furnitur dan pencahayaan, (6) hasil implementasi konsep secara gambaran  

 Bab IV berisikan (1) analisa implementasi dalam bentuk ruang, (2) analisa 

pendekatan multisensori dan etika melalui feedback, (3) pembahasan hasil desain 

setelah feedback.   

 Bab V berisikan kesimpulan berdasarkan penerapan teori multisensori dan 

teori etika yaitu empati serta saran dari penulis mengenai laporan perancangan dari 

interior Five Senses Spa. 

 


