
 
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia pada dasarnya memiliki koneksi kecintaan terhadap alam yang dikenal sebagai 

hipotesa biophilia (cinta alam). Dalam arsitektur, bangunan atau tempat yang berhubungan 

dengan alam dikenal sebagai biophilic design. Biophilia (cinta alam) mulai dikenal 1980 saat 

manusia mulai migrasi ke perkotaan dan menjauh dengan alam, pada saat itulah arsitek mulai 

memakai gagasan biophilia pada arsitektur. 

Rumah spa pada masa sekarang tidak selalu dapat mementingkan konsep ruang terbuka 

hijau karena lokasi yang tidak memadai, seperti rumah spa yang terletak pada ruko dan toko-

toko dalam gedung mal padahal dalam rumah spa konsep ruang hijau yang terbuka maupun 

tertutup sangat penting sebagai faktor pendukung relaksasi dan kenyamanan pengunjung. 

Terutama spa pada gedung tinggi yang jauh dari taman hijau karena memasukkan unsur alam 

ke dalam desain lebih mahal dan membutuhkan perhatian ekstra sehingga sering terbengkalai 

oleh pihak rumah spa itu sendiri. 

Menerapkan biophilic design pada rumah spa akan menambah nilai pada rumah spa 

tersebut karena orang-orang yang mengunjungi spa bertujuan untuk relaksasi sehingga 

dengan adanya penerapan biophilic design maka akan berdampak baik pada manfaat yang di 

dapatkan pengunjung dan bagi rumah spa itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga akan 

mengkaji hubungan antar biophilic spa design dengan pengaruh penerapan multisensori 

terhadap aktivitas perawatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara menciptakan rumah spa dengan pendekatan biophilic design pada 

gedung tinggi? 

2. Apakah alunan musik relaksasi dan aroma rempah-rempahan dapat mempengaruhi 

kinerja pengguna? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Agar rumah spa dengan pendekatan biophilic design bisa lebih bermanfaat bagi 

pengunjung dan pihak rumah spa terkait kesehatan jasmani dan kesehatan psikologis. 
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1.4 Kontribusi Penelitian 

Sebagai rekomendasi untuk pihak spa Taman Sari untuk perbaikan dari hasil desain 

interior dan referensi tentang perancangan bagi mahasiswa desain interior. 

 

1.5 Batasan Perancangan Interior 

Perancangan Interior untuk Taman Sari Royal Heritage Spa berpusat pada area lobby, 

ruang ganti, ruang perawatan (basah dan kering) dan area-area lain di mana peran interior 

desain sangat berpengaruh bagi pengunjung dan karyawan. 

Lokasi untuk membuat rumah spa terletak di gedung permata kuningan, Jakarta Selatan. 

Bangunan tersebut merupakan gedung tinggi dengan suasana perkantoran. Dengan 

meletakkan spa pada gedung permata kuningan yang merupakan daerah sentral bisnis Jakarta 

akan membantu pengunjung lebih mudah mengunjungi rumah spa karena letaknya yang 

strategis dan sesuai target yaitu business woman. 

 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui cara sebagai 

berikut: 

 

A. Wawancara Terstruktur 

Mewawancarai manager demi mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan 

pengguna (staf dan pengunjung), aktivitas dalam rumah spa dan pembagian ruangan spa. 

Staff yang diwawancarai adalah manajer, karyawan dan pengunjung dengan metode tanya 

jawab. Peneliti sudah menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk memaksimalkan 

waktu wawancara. 

 

B. Wawancara Terbuka 

 Metode wawancara terbuka digabung dengan wawancara terstruktur namun penulis 

melakukan improvisasi pertanyaan dari jawaban yang didapat. 

 

C. Observasi Tidak Langsung 

 Peneliti menjadi pengamat pasif aktivitas staf dan pengunjung yang terjadi dalam 

rumah spa. Dari mulai awal pengunjung masuk rumah spa, peneliti mengamati proses activity 
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flow yang harus dilewati hingga akhirnya masuk ke dalam ruangan spa untuk perawatan. 

Peneliti juga mengamati pola aktivitas staf saat sedang tidak bekerja untuk mengetahui 

kebiasaan sesama karyawan. 

 

D. Observasi Langsung (Partisipasi) 

 Observasi langsung dilakukan dengan ikut mengambil peran dalam aktivitas spa, 

peneliti mengambil paket pijat dan spa untuk mendapatkan pengalaman mengenai rumah spa 

tersebut. 

 

2.  Data Sekunder 

Merupakan data yang diambil dari sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data 

sekunder dapat berasal dari situs terpercaya/subyek yang telah ditentukan. 

 

1.7 Pendekatan dalam Perancangan Interior 

Pendekatan yang dipakai dalam perancangan interior spa adalah pendekatan biophilic 

design. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB 1 Berisi latar belakang, rumusan perancangan interior, tujuan perancangan, 

kontribusi perancangan interior, batasan perancangan interior, teknik pengumpulan data dan 

pendekatan dalam perancangan interior.  

BAB 2 Berisi tinjauan literatur dan teori-teori yang mendukung proses mendesain 

interior rumah spa. 

BAB 3 Berisi hasil survei Taman Sari Royal Heritage Spa yang berupa hasil wawancara, 

dokumentasi dan hasil observasi lapangan yang dapat membantu proses desain. 

BAB 4 Berisi analisis mengenai proses pengolahan data yang sebelumnya telah didapat 

dari proses observasi dan wawancara kepada staf dan pengunjung Taman Sari Royal Heritage 

Spa Kelapa Gading. 

BAB 5 Berisi konsep perancangan interior dan penerapan ke dalam proses desain 

interior. 

BAB 6 Berisi konsep kesimpulan, saran dan kritik yang berhubungan dengan proses 

perancangan interior. 
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1.9 Alur Perancangan Interior 

 

 
 

Tabel 1.1 Tabel Alur Perancangan Interior 
Sumber: Analisa Kelly (2018) 

 

 

 

 


