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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pengertian Judul 

 PUSAT KECANTIKAN DAN KEBUGARAN DI SURAKARTA 

DENGAN NUANSA ARSITEKTUR TRADISIONAL JAWA, dari judul 

tersebut dapat diartikan per kata sebagai berikut : 

Pusat : Tempat yang dianggap penting/ tumpuan dari    

berbagai kedudukan/ kegiatan sesuai dengan 

golongannya
1 

Kecantikan : Yang berhubungan dengan keindahan, sebagai 

keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus 

benar atau elok
2 

Kebugaran : Kondisi fisik dan jiwa
3 

Surakarta : Suatu nama kota besar yang terletak di Propinsi   

Jawa Tengah 

Arsitektur  : Sebagai pembangunan utama, tukang ahli 

bangunan
4
  

Arsitektur Tradisional Jawa : suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, 

ragam hias dan cara pembuatannya diwariskan 

secara turun temurun serta dapat dipakai untuk 

melakukan aktivitas kehidupan dengan sebaik-

baiknya
5 

 

 

1Poerwadarminta, W.J.S.1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia 
2Poerwadarminta, W.J.S.1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia 
3Poerwadarminta, W.J.S.1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia 
4Eko Budiharjo, Perkembangan Arsitektur dan Pendidikan Arsitek di Indonesia, 1997 
5Prijotomo,1984 
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 Jadi pengertian judul secara keseluruhan dari “Pusat Kecantikan dan 

Kebugara di Surakarta dengan Nuansa Arsitektur Tradisional Jawa” adalah 

sebuah tempat atau wadah di Surakarta yang diperuntukkan untuk kegiatan 

perawatan tubuh dan wajah serta kegiatan kebugaran guna mendapatkan 

kondisi fisik dan jiwa yang sehat, serta dalam pendekatan perancangan 

bangunannya menggunakan konsep nuansa tradisional Jawa. 

1.2. Latar Belakang  

 1.2.1. Pusat Kecantikan dan Kebugaran  

Kota Solo sebagai salah satu kota besar dengan berbagai macam 

kegiatan memiliki potensi di sektor bisnis dan perdagangan. Sebagai salah 

satu kota besar dengan populasi penduduk yang semakin padat serta beragam 

aktivitas yang ada akan memberikan kesibukan serta tuntutan hidup yang 

lebih tinggi secara tidak langsung akan mempengaruhi waktu istirahat. 

Kelelahan yang dihadapi setiap hari akhirnya menimbulkan rasa jenuh dan 

stres yang akan memberikan dampak negatif pada kesehatan serta kecantikan. 

Teknologi yang semakin canggih juga mempengaruhi pola pikir dan 

pola kerja kehidupan masyarakat sekarang ini. Mereka lebih banyak 

menggunakan kemampuan otak daripada otot sehingga menyebabkan tubuh 

kurang gerak. Hanya dengan mesin atau komputer, mereka bisa 

menyelesaikan pekerjaan tanpa harus mengeluarkan keringat. Padahal seperti 

kita ketahui, tubuh kita juga butuh bergerak guna melancarkan metabolisme 

tubuh. Pola kerja serta pola pikir masyarakat jaman sekarang ini 

menyebabkan penurunan fisik, stress, mengalami kelebihan berat badan serta 

timbul masalah- masalah pada kulit yang sangat mengganggu penampilan 

seperti penuaan dini, munculnya kerutan di usia muda serta perubahan warna 

kulit akibat polusi udara serta cuaca yang panas.  

Dengan adanya permasalahan di atas, mendorong berdirinya tempat- 

tempat yang melayani kebutuhan masyarakat akan kecantikan dan kebugaran 
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tubuh. Pusat kecantikan dan kebugaran ini bertujuan untuk memberikan jasa 

pelayanan berupa fasilitas untuk olahraga serta perawatan kecantikan tubuh 

serta wajah yang dilakukan oleh para ahli yang berpengalaman di bidang 

tersebut. 

Untuk pelayanan kegiatan perawatan tubuh serta wajah bersifat 

sebagai tempat rileks dan santai guna mengembalikan kondisi tubuh menjadi 

segar kembali. Fasilitas- fasilitas perawatan kecantikan meliputi facial, 

bodyspa, hairstyling, hair spa serta perawatan tangan dan kaki. Sedangkan 

pelayanan kegiatan kebugaran  jasmani meliputi  senam aerobic, fitness, 

yoga, body language. Beberapa olahraga tersebut berguna untuk melatih 

kekuatan serta ketahanan otot tubuh sehingga bisa membuat metabolisme 

tubuh menjadi lancar, tubuh menjadi segar dan sehat. 

Keseimbangan fisik dan emosi merupakan dasar dari kesehatan, 

menyeimbangkan jiwa dan raga, meringankan perasaan stres serta 

menghilangkan masalah- masalah yang ada pada tubuh dan pikiran kita.  

Berdirinya pusat kecantikan dan kebugaran sudah menjadi salah satu 

kebutuhan penting bagi masyarakat kota sekarang ini. Karena semakin 

meningkatnya permintaan pelayanan jasa perawatan wajah serta tubuh, 

sekarang ini lebih dari 500 pusat kecantikan dan kebugaran berdiri di 

Indonesia. Sebagian besar pusat kecantikan dan kebugaran tersebut tersebar 

di kota- kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan lain- 

lain. 

Dengan banyaknya pusat kecantikan dan kebugaran di Indonesia 

diharapkan memiliki fasilitas dan tempat yang memadai. Sehingga 

kenyamanan dalam melakukan aktifitas ini dapat menjadikan solusi untuk 

mengembalikan kecantikan dan kebugaran tubuh di tengah menjalani aktifitas 

dan rutinitas sehari- hari bagi masyarakat perkotaan. 
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1.2.2. Perkembangan Kota Surakarta 

Dalam strategi pengembangan nasional maupun kebijakan pemerintah 

provinsi Jawa Tengah, Surakarta melengkapi fungsi- fungsi lain sebagai kota 

budaya, olahraga, pariwisata, industri, perdagangan, dan pendidikan. Visi dan 

misi Kota Surakarta untuk masa 20 tahun ke depan dengan Trikrida 

Utamanya yang diharapkan menjadi jati diri fungsi kota, yaitu perembangan 

sektor- sektor pariwisata, budaya, dan olahraga. 

Perkembangan wilayah kota Surakarta yang dituntut sebagai kota 

budaya, pariwisata, pendidikan, olahraga, industri dan perdagangan 

mendorong pembangunan kota untuk dapat memberikan fasilitas- fasilitas 

yang memadai untuk menampung kegiatan- kegiatan yang ada, seiring 

dengan perkembangan dan kegiatan- kegiatan yang mendukung 

berkembangnya kota Surakarta. 

Posisi kota Surakarta yang dikelilingi daerah lain bisa menjadi unsur 

pendukung bagi perkembangan kota. Potensi berkembangnya kota Surakarta 

ditandai dengan banyaknya acara- acara kebudayaan yang bertaraf 

internasional yang diadakan di kota Surakarta. Semakin bertambahnya 

fasilitas- fasilitas hotel serta apartemen yang ada menjadi salah satu penanda 

bahwa terjadi perkembangan ekonomi dan bisnis di kota Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 1.1 Tourism Map Kota Surakarta 

Sumber : www.indonesia-tourism.com, 6 Februari 2012 

http://www.indonesia-tourism.com/
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Secara geografis kota Surakarta memiliki potensi karena kota ini 

terletak di dekat kota yang berkembang pesat yaitu Yogyakarta. Dengan 

demikian akan memberikan aspek hubungan dan fungsi secara regional 

terhadap kota Surakarta. Dengan berbagai fasilitas tempat perawatan 

kecantikan seperti bodyspa, hair spa, facial serta fasilitas kesehatan seperti 

sport center, fitness diharapkan menjadi faktor pendukung berkembangnya 

kota Surakarta di bidang kesehatan dan olahraga. 

 

1.2.3. Pusat Kecantikan dan Kebugaran di Surakarta 

Pusat kecantikan dan kebugaran yang keberadaannya semakin 

menjamur di kota Surakarta menjadi salah satu pertanda meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan relaksasi, setelah sehari- hari selalu disibukkan 

dengan barbagai macam aktifitas yang melelahkan, atau keberadaan pusat 

kecantikan dan kebugaran hanya sekedar sebagai trend gaya hidup modern 

masyarakat sekarang ini. 

Diantara banyaknya pusat kecantikan dan kebugaran yang ada, tempat 

yang paling favorit di kalangan masyarakat adalah pusat kecantikan dan 

kebugaran di hotel- hotel berbintang yang ada di Surakarta. Bukan hanya 

karena gengsi, tetapi fasilitas yang disediakan hotel memang lebih lengkap 

bila dibandingkan dengan fasilitas di tempat lain. 

Dulu kegiatan di pusat kecantikan dan kebugaran bagi beberapa 

masyarakat dianggap sebagai fasilitas yang mahal, yang membutuhkan 

banyak uang dan hanya bisa disediakan oleh hotel berbintang empat atau 

hotel berbintang lima. Namun sekarang ini persepsi masyarakat tentang pusat 

kecantikan dan kebugaran sudah berubah. Mereka kini mengangap bahwa 

pusat kecantikan dan kebugaran menjadi salah satu kebutuhan untuk 

relaksasi. Sekarang mulai banyak hotel yang melengkapi fasilitas pusat 

kecantikan dan kebugaran dengan konsep baru dan harga yang lebih 

ekonomis. 

Sejumlah  hotel biasanya menggabungkan fasilitas perawatan 

kecantikan dengan fitness dan kolam renang. Semua kegiatan tersebut 
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biasanya sudah menjadi satu paket, setelah berenang atau fitness, pelanggan 

bisa langsung menikmati perawatan kecantikan seperti spa. Perawatan model 

keraton menjadi salah satu cara guna menarik minat pengunjung. Beberapa 

hotel berbintang mengandalkan perawatan model keraton dengan gaya 

interior bergaya khas tradisional Jawa yang eksotik, penggunaan bahan- 

bahan herbal untuk perawatan badan, wajah, dan rambut serta penggunaan 

kain batik sebagai pelengkap interior nampak mewarnai ruang- ruang 

perawatan kecantikan. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, beberapa pusat kecantikan dan 

kebugaran tersebut dapat kita temukan di beberapa hotel seperti, Ayudi Spa di 

The Sunan Hotel, Lor in Spa di Lor In Hotel, Vous Spa di Novotel Hotel dan 

Bhuvana Spa di Best Western Hotel. Semua pusat kecantikan dan kebugaran 

tersebut di atas, semuanya menggunakan konsep tradisional Jawa untuk 

menarik minat pengunjung. Selama menjalani perawatan kurang lebih 2,5 

jam, pengunjung diperlakukan bak putri keraton.  

 

 

Gambar 1.2. Peta Lokasi Spa dan Fitness di Surakarta 

Sumber: Survey Penulis, 5 Februari 2012 
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Berdasarkan peta lokasi tempat perawatan wajah dan tubuh serta tempat 

fitness di atas, dapat kita lihat klasifikasi atau jenis pelayanan yang 

ditawarkan di masing- masing tempat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 Informasi Lokasi Perawatan tubuh dan wajah di Surakarta 

 

No. Nama Jenis pelayanan Alamat 

1 Lor In Spa Body Spa Jl. Adi Sucipto No. 

47 Colomadu 

Karanganyar 

2 Omah Laweyan Body Spa dan perawatan 

wajah 

Jl. Dr. Radjiman 

No. 499 Surakata 

3 Ella Skin Care Perawatan wajah Jl. Dr. Supomo 

No.77 Surakarta 

4 Natasha Skin 

Care 

Perawatan wajah Jl. Dr. Radjiman 

No. 452 Surakarta 

5 Larissa 

Aesthetic Center 

Body Spa dan perawatan 

wajah 

Jl. Gajah Mada No. 

103  Surakarta 

6 Vous Spa Body Spa Hotel Novotel Jl. 

Slamet Riyadi  

No.272  Surakarta 

7 Melissa Hair 

and Beauty 

Clinic 

Body Spa dan perawatan 

wajah 

Jl. Urip Sumoharjo 

No. 112 Surakarta 

8 Taman Sari 

Royal Heritage 

Spa 

Perawatan Tubuh Jl. Adi Sucipto No. 

17  Surakarta 

9 Impressions Perawatan tubuh Jl. Adi Sucipto No. 

12  Surakarta 

 

 

Sumber : Survei , 5 Februari 2012 
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Tabel 1.2 Informasi Lokasi Pusat Kebugaran di Surakarta 

  

Saat ini memang sudah banyak berdiri tempat- tempat untuk 

perawatan tubuh dan wajah serta pusat kebugaran, namun belum ada wadah 

yang dapat menampung aktifitas perawatan tubuh dan wajah sekaligus pusat 

kebugaran, kecuali fasilitas yang ditawarkan oleh hotel- hotel berbintang. 

Biasanya tempat kegiatan tersebut berdiri sendiri- sendiri. Untuk pelayanan 

kebugaran, orang biasanya pergi ke Sport Center. Sedangkan untuk 

mendapatkan pelayanan perawatan tubuh dan wajah, maka mereka 

mendatangi salon atau tempat perawatan kulit wajah. 

Padahal sebenarnya kedua aktifitas tersebut memiliki kaitan yang erat, 

dimana seseorang tidak hanya butuh relaksasi tetapi juga membutuhkan 

olahraga fisik agar tetap selalu sehat. Kesehatan tidak hanya secara fisik atau 

lahiriah saja, melainkan juga menuntut kesehatan secara menyeluruh yaitu 

kesehatan tubuh, pikiran yang baik dan semangat hidup yang tinggi. 

No Nama Jenis Pelayanan Alamat 

1 Padma Aerobic dan Fitness Jl. RM. Said No. 156 

Surakarta 

2 Tokyo Aerobic Aerobic Jl. Arif Rahman 

Hakim 

3 Kebugaran Asia Aerobic dan fitness Jl. Sutan Syahrir 

Surakarta 

4 Bengawan Sport 

Center 

Fitness dan kolam 

renang 

Jl.HOS.Cokroaminoto 

No.55 Surakarta 

5 Puspita Fitness Fitness dan aerobic Jl. Adi Sucipto No. 

147 Surakarta 

6 Laweyan Fitness Fitness dan aerobic Jl. Dr. Radjiman 

Surakarta 

Sumber : Survei , 5 Februari 2012 
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Jika kita melihat kembali kebutuhan serta kesadaran masyarakat akan 

kesehatan serta kecantikan diri, masyarakat kini sangat membutuhkan suatu 

wadah atau tempat untuk menampung aktifitas perawatan wajah dan tubuh 

serta kebugaran badan. 

1.2.4. Perkembangan Arsitektur Jawa 

Arsitektur tradisional Jawa terutama di wilayah Jawa Tengah lebih 

banyak dikenal dengan bangunan Joglo. Joglo merupakan kerangka bangunan 

utama dari rumah tradisional Jawa yang terdiri dari soko guru berupa empat 

tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang berupa 

susunan balok yang disangga soko guru. Rumah Joglo pada umumnya hanya 

dimiliki oleh orang-orang yang berkemampuan materi lebih. Hal ini 

disebabkan dalam membangun rumah Joglo dibutuhkan material yang banyak 

dan cukup mahal karena sebagian besar material berasal dari kayu jati serta 

membutuhkan perawatan tersendiri. Sedangkan dari segi sosial masyarakat, 

bentuk Joglo dianggap hanya boleh dimiliki orang-orang terpandang terutama 

dari kalangan bangsawan. Selain itu, pada bangunan Joglo terkandung filosofi 

yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Jawa. 

Susunan ruangan pada Joglo umumnya dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu ruangan pertemuan yang disebut pendhapa, ruang tengah atau ruang 

yang dipakai untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit disebut pringgitan, 

dan ruang belakang yang disebut dalem atau omah jero sebagai ruang 

keluarga. Dalam ruang ini terdapat tiga buah senthong (kamar) yaitu senthong 

kiri, senthong tengah dan senthong kanan.`Pendhopo sebagai ruang terbuka 

berfungsi untuk menerima tamu. Struktur bangunan pada pendhopo 

menggunakan umpak sebagai alas soko, 4 buah soko guru ( tiang utama) 

sebagai symbol 4 arah mata angin. dan 12 soko pengarak, serta Tumpang sari 

merupakan susunan balik yang disangga oleh soko guru. Umumnya tumpang 

sari terdapat pada pendopo bangunan yang disusun bertingkat. Tingkatan-

tingkatan ini dapat pula diartikan sebagai tingkatan untuk menuju pada suatu 
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titik puncak, yang terdiri dari serengat, tarekat, hakekat, dan makrifat. 

Menurut kepercayaan jawa, tingkatan-tingkatan ini akan menyatu pada satu 

titik. 

Ndalem ini adalah pusat susunan ruang-ruang di sekitarnya. Fungsi 

utamanya adalah sebagai ruang keluarga. Sifat ruangan ini pribadi, suasana 

yang ada di dalamnya tenang dan berwibawa. Pada pola tata ruang ndalem 

terdapat perbedaan ketinggian lantai sehingga membagi ruang menjadi 2 area. 

Pada lantai yang lebih rendah di gunakan sebagai sirkulasi sedangkan pada 

bagian yang lebih rendah digunakan sebagai ruang keluarga dan 

senthong.Solo sendiri masih memiliki bangunan rumah Joglo yang masih 

eksis hingga saat ini.  

 

 

 

 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

a. Bagaimana merancang sebuah Pusat Kecantikan dan Kebugaran di 

Surakarta yang dapat menunjang pelayanan perawatan tubuh,wajah dan 

rambut sekaligus kegiatan olahraga dengan konsep tradisional Jawa dan 

dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman 

b. Bagaimana merencanakan sebuah bangunan untuk fasilitas pusat 

kecantikan dan kebugaran. 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 



 

11 
 

1. Merencanakan bangunan Pusat Kecantikan dan Kebugaran untuk 

memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat akan perawatan untuk 

relaksasi tubuh,rambut serta wajah yang ditangani oleh para ahli di 

bidangnya serta kebutuhan hidup sehat lahiriah dan batiniah dengan 

olahraga  

2. Mengkombinasikan dua fungsi yaitu fungsi sebagai pusat kecantikan 

dan fungsi sebagai pusat kebugaran ke dalam sebuah bangunan 

dengan konsep Arsitektur Tradisional Jawa 

1.4.2. Sasaran 

Merancang sebuah bangunan Pusat Kecantikan dan Kebugaran di 

Surakarta yang mampu mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep 

Arsitektur Tradisional Jawa 

 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Batasan 

a. Pembahasan ditekankan pada permasalahan dan persoalan yang ada, 

dengan harapan menghasilkan faktor penentu pada perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan 

b. Pembahasan dilakukan dalam lingkup pemikiran dan disiplin ilmu 

arsitektur dan pembahasan diluar itu dibahas dalam batasan sebagai 

pendukung 

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan ditekankan pada prinsip- prinsip arsitektur tradisional Jawa 

yang akan diterapkan pada tampilan bangunan, lansekap, dan style 

interior bangunan. 

 

1.6. Metoda Pembahasan 

1.6.1. Metoda Kompilasi Data 
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a. Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsug untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, saran prasarana 

yang tersedia serta faktor penunjang dan potensi yang ada 

b. Survey Instansional 

Proses untuk mencari sumber dan memperoleh data yang didapatkan 

dari instansi terkait, antara lain : 

1. BAPPEDA tentang RUTRK Kota Surakarta 

2. Natasha Skin Care 

3. Mellisa Skin Hair and Beauty Clinic 

4. Pusat Kebugaran Asia 

1.6.2. Studi Literatur 

Merupakan studi terhadap tulisan dan karya yang sudah ada dan yang 

berkaitan dengan kecantikan dan kebugaran, misalnya dari : 

a. Media cetak dan elektronik untuk mendapatkan berita- berita 

dan perkembangan serta berita- berita yang dapat menjadi acuan 

konsep 

b. Referensi pustaka berupa buku- buku maupun skripsi yang 

mendukung dalam penulisan 

c. Studi komparatif merupakan studi perbandingan terhadap 

bangunan atau sarana yang sudah ada dan sekiranya 

berhubungan 

1.6.3. Analisis Data 

Melakukan uraian terhadap masalah berdasarkan data- data yang telah 

terkumpul dan analisis berdasarkan pada landasan teori yang relevan 

dengan permasalahan yang ada. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang 

meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, 



 

13 
 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang tinjauan terhadap literatur- literatur yang 

meliputi tinjauan umum tentang  kecantikan dan kebugaran 

serta tinjauan teori tentang Arsitektur Tradisional Jawa 

BAB III PUSAT KECANTIKAN DAN KEBUGARAN DI 

SURAKARTA 

 Berisi tinjauan umum tentang Kota Surakarta, Pusat 

Kecantikan dan Kebugaran di Surakarta dengan beberapa 

pembahasan yang ditinjau dari segala aspek yang berkaitan 

dengan perencanaannya dan perancangannya 

BAB IV ANALISA KONSEP PERENCANAAN DAN 

PERANCANGAN PUSAT KECANTIKAN DAN 

KEBUGARAN DI SURAKARTA 

 Berisi tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan mengenai site, peruangan, tampilan bangunan, 

struktur, interior, dan utilitas. 

 

 


