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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Setiap wanita pasti menginginkan untuk bisa tampil cantik dan mempesona.  

Banyak cara ditempuh untuk mendapatkan kesempurnaan penampilan tersebut. 

Kesempurnaan penampilan tidak hanya diperoleh dari tampak luarnya saja, akan 

tetapi kecantikan dari dalam juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu banyak sekali 

cara untuk memperoleh tujuan itu.  

Yang paling mudah dilakukan yaitu dengan cara berolah raga. Lewat cara 

ini kesehatan jasmani akan diperoleh. Caranya yaitu bisa dengan fitness, senam, 

ataupun yoga. Selain langkah tersebut, kecantikan juga dapat diperoleh melalui 

proses perawatan. Dalam hal ini perawatan yang diperlukan bisa melalui perawatan 

kecantikan kulit dan spa.  

 Kebutuhan masyarakat yang beranekaragam untuk mendapatkan 

kesempurnaan penampilan, maka beragam jenis pula banyak berdiri tempat-tempat 

yang melayani kebutuhan tersebut.Di Yogyakarta misalnya, banyak berdiri tempat-

tempat kebugaran dan perawatan kecantikan yang letaknya tersebar dengan jumlah 

pengunjung yang tidak sedikit.  

Tabel 1.1  Jumlah konsumen / pengguna skin care 

no Nama skin care Jumlah cabang Beroperasi 

1 Larisa skin care 2 cabang Sejak tahun 2004 

2 London Beauty Centre 4 cabang Sejak tahun 1998 

3 Natasha skin care 5 cabang Sejak tahun 2001 

4 Erha 21 clinic 1 cabang Sejak tahun 2005 

5 White lily skin care 1 cabang Sejak tahun 2006 

6 Lelidewi spa 1 cabang Sejak tahun 1989 

7 Martha tilaar day spa 2 cabang Sejak tahun 2001 

Sumber: kompas.com 16 september 2007 
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Lanjutan Tabel 1.1  Jumlah konsumen / pengguna skin care 

8 Nama skin care Jumlah pengguna 

9 Larisa skin care 29000 member 

10 Natasha skin care 40000 member 

11 London Beauty Centre 10000 member 

12 Erha 21 5100 member 

Sumber: kompas.com 16 september 2007 

Berkembangnya  gaya hidup modern, ini menyebabkan berubahnya pola 

pikir masyarakat. Mereka lebih suka berpikir secara praktis saja. Demikan pula 

dengan  dunia kecantikan. Mereka menginginkan sarana yang mampu mewadahi 

kebutuhan kesehatan dan perawatan kecantikan dalam satu komplek, sehingga 

mereka tidak perlu bersusah payah mencari tempat untuk kebutuhan tersebut.  

 Dengan melihat latar belakang perkembangan di atas, maka kota 

Yogyakarta membutuhkan adanya suatu kompleks yang lengkap. Kompleks yang 

didirikan guna menampung  kegiatan kebugaran dan perawatan dengan sarana 

fitness, senam, yoga, skin care, spa, dan beauty centre yang terorganisir dengan 

baik dengan nama   “Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran”.     

                     
1.2 Latar Belakang Permasalahan 

Dalam dunia arsitektur, tampilan bangunan yang menyatu dengan alam 

adalah suatu hal yang menarik. Adapun Bangunan  itu sendiri juga harus mampu 

memberikan kesan menyatu dengan alam . 

Kualitas dari bangunan perlu kita perhatikan. Begitu pula dengan bangunan 

pusat perawatan kecantikan dan kebugaran ini. Sebuah bangunan harus mempunyai 

kualitas yang dapat mencerminkan bahwa di dalam bangunan tersebut adalah 

sebagai kompleks perawatan kecantikan dan kebugaran ditinjau dari kebutuhan 

konsumen,   

“Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran” ini diharapkan dapat sebagai daya 

tarik tersendiri bagi para pengunjung pada khususnya, dan bagi masyarakat luas 

pada umumnya. Kompleks ini juga diharapkan dapat memberikan ciri khas pada  
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kesan sensasional relaksasi dengan pendekatan ke alam sehingga pengunjung dapat 

merasakan menyatu dengan alam  yang membedakan dengan kompleks perawatan 

kecantikan dan kebugaran di daerah lain dengan kelengkapan fasilitas yang ada dan 

suasana yang dekat dengan alam.  

 
1.3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana wujud rancangan bangunan Pusat Perawatan Kecantikan dan 

kebugaran di Yogyakarta yang memberi kesan sensasional relaksasi perawatatan 

fisik dan spiritual melalui penataan bentuk bangunan  yang menyatu  dengan alam  

 
1.4 Tujuan dan Sasaran  

1.4.1 Tujuan  

Terwujudnya kompleks perawatan kecantikan dan kebugaran yang nyaman 

dan aman secara fungsional dan mampu menciptakan kompleks perawatan 

kecantikan dan kebugaran yang lengkap melalui penataan tata ruang dan fasad yang 

menyatu  dengan alam.  

 
1.4.2 Sasaran 

Tersusunnya rancangan bangunan yang aman dan nyaman dan memberikan 

kesan sensasional relaksasi perawatatan fisik dan spiritual melalui penataan bentuk 

bangunan  yang menyatu  dengan alam. 

 
1.5 Lingkup pembahasan 

Pembahasan mengenai perawatan kecantikan dan kebugaran adalah 

pembahasan jenis maupun cara perawatan. Sedangkan pembahasan mengenai 

arsitektur yaitu analisis permasalahan lebih ditekankan pada bentuk, penataan 

massa dan tampilan  bangunan yang menyatu dengan alam. 

 
1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Studi kepustakaan  

Metode ini adalah proses mencari kajian teori dan data mengenai Pusat 

Kecantikan dan Kebugaran dari literatur yang dapat dijadikan dasar dalam 

perancangan. 
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1.6.2 Studi pengamatan  

Metode ini adalah proses pengamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada bangunan lain yang telah ada, sebagai bahan masukan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam perancangan. 

 
1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang pengadaan proyek, latar belakang 

permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran 

pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan dan 

kerangka pola pikir perancangan. 

       BAB II TINJAUAN MENGENAI PUSAT PERAWATAN KECANTIKAN 

DAN KEBUGARAN, SERTA ARSITEKTUR YANG MENYATU 

DENGAN ALAM  

 Mengemukakan mengenai jenis-jenis perawatan kecantikan, sejarah 

dan perkembangannya, dan pengertian tempat perawatan kecantikan 

beserta kegiatan yang diwadahinya dan membahas tentang arsitektur 

yang dapat menyatu dengan alam dan lingkungan. 

BAB III TINJAUAN KOTA JOGJAKARTA  

 Berisi kondisi keadaan kota jogjakarta, dari segi kependudukan, 

segmen pasar dan lokasi Pusat Perawatan Kecantikan dan Kebugaran 

di Yogyakarta. 

BAB IV ANALISIS  

 Berisi telaah tentang  Pusat Perawatan Kecantikan dan Kebugaran di 

Yogyakarta yang menyatu dengan alam melalui analisis kegiatan dan 

kebutuhan ruang, analisis organisasi ruang, analisis tata masa dan 

ruang, struktur, konstruksi, utilitas dan analisis lokasi dan site. 

BAB V      KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Berisi perencanaan dan perancangan  Pusat Perawatan Kecantikan 

dan Kebugaran di Yogyakarta yang meliputi kegiatan, kebutuhan 

ruang, organisasi ruang, tata masa dan ruang, sirkulasi, pemilihan 

lokasi, struktur dan konstruksi 
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1.8 Pola Pikir Pendekatan Perancangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bagan 1.1 Pola Pikir Pendekatan Perancangan 

 

 

 

Sarana perawatan kecantikan 
dan kebugaran di Indonesia 

Sarana perawatan kecantikan 
dan kebugaran di Yogyakarta 

Bangunan Pusat Perawatan Kecantikan dan kebugaran 
yang memberi kesan sensasional relaksasi perawatatan 
fisik dan spiritual melalui penataan tata ruang dan fasad 
yang menyatu  dengan alam.  

Bagaimana wujud bangunan Pusat 
Perawatan Kecantikan yang memberi kesan 
sensasional relaksasi perwatatan fisik dan 
spiritual melalui pendekatan dengan alam. 

Pendekatan  rancangan arsitektur 
berdasarkan pendekatan dengan 

alam.

 Kegiatan Fitness, senam, yoga, skin 
care, spa, beauty centre

Penataan bentuk bangunan 

Tata massa dan penataan ruang   

Wahana  kecantikan dan kebugaran 
dalam  satu wadah  

Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran 
di Yogyakarta 


