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PUSAT KECANTIKAN DAN KEBUGARAN DI SURAKARTA DENGAN NUANSA 

ARSITEKTUR TRADISIONAL JAWA 

 

ABSTRAKSI 

 

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. 

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. 

Kata Kunci : Kecantikan, Kebugaran, Tradisional Jawa 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar  Belakang 

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 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. 

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 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.  

 

 

 

 

 

1.2. Permasalahan 

1. 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 

2. Bagaimana merencanakan sebuah bangunan untuk fasilitas pusat kecantikan dan 

kebugaran. 

 



1.3.  Tujuan dan Sasaran 

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 

3. Merancang sebuah bangunan Pusat Kecantikan dan Kebugaran di Surakarta yang 

mampu mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep Arsitektur Tradisional 

Jawa 

1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang meliputi latar belakang, 

permasalahan, tujuan, dan sasaran, 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. 

 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan kecantikan 

Menurut John Naisbit dalam bukunya Megatrend Asia mengungkapkan DR. Matha 

Tilaar yang terkenal di dunia bisnis kecantikan yang didukung oleh para profesional dan 

tim ahli serta memiliki lebih dari 5500 karyawan ini, yang mengusung misi 

mempercantik wanita Indonesia telah mencapai omzet jutaan dolar. 

Hal ini merupakan bukti bahwa Pusat Kecantikan merupakan salah bisnis  yang 

menjanjikan. Setiap tahun, pusat- pusat kecantikan yang ada semakin berkembang dengan 

penemuan- penemuan produk- produk baru yang meningkatkan kualitas pelayanan di 

bidang kecantikan. 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan perawatan kecantikan sangatlah 

tinggi. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pusat- pusat yang berdiri. Sekarang ini 

pusat- pusat kecantikan tidak hanya berdiri di kota- kota besar saja, namun sudah 

merambah ke kota- kota kecil karena tingginya permintaan akan pelayanan kecantikan 

dan perawatan tubuh serta wajah. Dewasa ini, kesadaran masyarakat khususnya wanita 

untuk berpenampilan menarik, dan cantik sangat gencar dipromosikan terutama oleh 

dunia kecantikan. Upaya ini terbukti membawa hasil dengan semakin banyaknya peminat 

yang memanfaatkan penawaran tersebut. Jenis- jenis perawatan kecantikan: 

1. SPA 

2. Facial 

3. Perawaan rambut 

4. Akupuntur 

2.2. Tinjauan Kebugaran 

Kata bugar berarti sehat dan segar, kebugaran diartikan sebagai sebagai hal yang 

sehat dan segar (tentang badan). Dapat dikatakan bahwa kebugaran adalah suatu kondisi 

dimana terjadi keseimbangna antara fisik dan mental, yang menambah motivasi dalam 

menjalani hidup. Tingkat kebugaran pada masing- masing individu tidaklah sama, hal ini 

tegantung pada tingkat kesehatan, tingkat kebutuhan latihan dan seberapa jauh keinginan 

seseorang untuk menjadi bugar. Jenis- jenis latihan kebugaran : 

1. Aerobik 

2. Refleksiologi 



3. Akupuntur 

4. Finess 

5. Renang 

2.3. Tinjauan Arsitektur Tradisional Jawa 

Di Surakarta yang merupakan bekas pusat kebudayaan Jawa, arsitektur Jawa tumbuh 

dan berkembang sebagai manifestasi kepribadian suku Jawa beserta nilai-nilai yang 

dianutnya. Salah satu perwujudan arsitektur Jawa yang mudah dipelajari adalah rumah 

atau omah. 

Berbeda dengan arsitektur Barat yang mengagungkan kekuatan, kegunaan dan 

keindahan suatu bangunan, arsitektur Jawa memfokuskan diri pada bagaimana menyatu 

dengan alam semesta. Upacara ritual pada setiap tahapan pembangunan rumah memiliki 

maksud untuk menyelaraskan diri dengan kehidupan lain di dunia, sementara pemilihan 

bahan bangunan yang penuh syarat pun pada dasarnya merupakan pengenalan terhadap 

sifat-sifat alam. 

Ruang dalam budaya Jawa tidak memiliki dinding masif sehingga luasnya tidak dapat 

diukur dengan pasti, dengan sirkulasi ruang yang lancar dan terbuka. Hal ini merupakan 

perwujudan dari kesadaran manusia Jawa bahwa hidup di dunia hanya sekedar mampir 

untuk kemudian menuju kehidupan yang abadi di akhirat. 

Inti dari arsitektur Jawa adalah metafisikanya, di mana kepercayaan terhadap 

kekuatan kosmos sangat menguasai segala aspek kehidupan. Bentuk-bentuk rumah yang 

muncul pun merupakan cermin atau pantulan dari filosofi Jawa. Setiap ruangan dan 

ornamen dalam rumah mengandung makna dan pengharapan tersendiri bagi pemiliknya. 

Rumah bagi manusia Jawa bukan sekedar tempat untuk untuk berteduh, namun juga 

dimaknai sebagai perwujudan dari cita-cita dan pandangan hidup. Cita-cita manusia Jawa 

adalah menjadi selaras dalam hubungannya dengan manusia lain, alam semesta dan 

Tuhan. Di dalam rumah terdapat senthong tengah untuk berhubungan dan menyatu 

dengan Illahi, sementara di luar rumah terdapat pendhopo yang merupakan sarana untuk 

berkomunikasi dengan sesama manusia (Prijotomo,1984). 

Adapun urutan pekerjaan dalam pembuatan rumah Jawa adalah sebagai berikut. 

1) Mencari kayu dari pohon yang baik. 

2) Mencari tanah yang baik dan meratakan tanah. 



3) Memasang umpak dan lantai. 

4) Memasang tiang/saka, ander dan molo. 

5) Memasang dinding, pintu dan jendela. 

6) Memasang atap. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif dengan 

pendekatan deduktif, yaitu metode yang menerangkan data yang ada dengan landasan 

teori yang terkait, baik arsitektural maupun non arsitektural. Metode ini dilakukan mulai 

dari pengumpulan, pengolahan data yang factual untuk penyusunan konsep perencanaan 

dan perancangan. 

a. Primer 

1) Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung 

2) Metode Interview 

Metode pengumpulan data denganwawancara dan diskusi dengan berbagai 

narasumber 

b. Sekunder 

Literatur data yaitu pengumpulan data, menarik kesimpulan dari berbagai 

referensi yang menunjang pembahasan. Suber- sumber literature berasal dari 

Perpustakaan Pusat UMS dan Perpustakaan Jurusan Arsitektur 

 

IV. HASIL ANALISA 

4.1. Analisa Site 

Site berada di Jl. Kol. Sutarto Jebres, merupakan lahan kosong milik PT. Sari Warna 

Tekstil. Batas- batas site yaitu : 

Utara : Jl. Kol. Sutarto 

Selatan :Pemukiman penduduk 

Timur : Jalan lingkungan 



Barat :Pemukiman penduduk 

 

 

 

 

 

 

4.2. Analisa Pencapaian 

Tujuan dari analisa pencapaian ini adalah untuk menentukan letak pintu masuk 

utama (main entrance) dan pintu untuk kegiatan servis (side entrance). Dasar 

pertimbangannya adalah : 

1. Main Entrance (ME) 

a. Mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dan mudah 

dikenali dari jalur utama 

b. Menyesuaikan dengan arah pergerakan lalu lintas, potensi jalan, dan kegiatan 

di lingkungan sekitar 

c. Jauh dari titik kemacetan dan menghadap langsung ke jalur utama 

2. Side Entrance (SE) 

a. Tidak mengganggu main entrance (ME) 

b. Letak side entrance tidak diharuskan melalui jalur utama karena berfungsi 

sebagai sirkulasi servis dan karyawan 

Analisa : 

Main Entrance diletakkan pada jalur utama agar mudah dijangkau. Side Entrance 

diletakkan di sisi timur site karea hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi karyawan 

dan servis 

4.3. Analisa Orientasi Bangunan 

Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan arah orientasi bangunan agar 

didapatkan nilai view yang optimal sehingga dapat menjadikan bangunan sebagai daya 

tarik bagi para pengunjung dan pengguna jalan. Dasar pertimbangannya adalah : 

1. Orientasi dimaksudkan sebagai pengarah atau penunjuk terhadap kegiatan yang 

ada pada bangunan 



2. Letak ME dan SE 

3. Memanfaatkan kondisi iklim 

Analisa : 

Berdasarkan letak site terhadap lingkungan sekitar, kemungkinan orientasi bangunan 

dapat menghadap ke Jl. Kol. Sutarto dan ke arah pemukiman 

4.4. Analisa Zonifikasi 

Dasar pertimbangan untuk menetukan zonifikasi adalah : 

1. Karakter kegiatan yang beraneka ragam 

2. Kebutuhan kenyamanan dalam berkegiatan 

3. Tingkat kebisingan pada lingkungan sekitar tapak 

Analisa : 

Terdapat 4 zona, yaitu zona publik, semi publik, prifat, dan servis. Zona public 

merupakan area yang bisa digunakan untuk umum seperti drop off, area parker, 

penerimaan, dan ruang tunggu.Zona semi prifat merupakan zona dimana hanya orang- 

orang yang berkepentingan yang bisa masuk, meliputi area pengelolaan. Zona prifat 

merupakan zona yang tidak boleh diganggu oleh siapapun kecuali orang yang 

berkepentingan, meliputi ruang spa, salon,ruang sauna, fitness, akupuntur, dan kolm 

renang. Zona servis merupakan zona dimana terdapat ruang- ruang maintenance.  

4.5. Konsep Material dinding, penutup eksterior, atap, dan ornament 

Elemen 

Bangunan 

Jenis Material Karakter Keterangan Gambar 

Dinding Batu Bata 

 

 

 

 

 

 

 

 Kokoh 

 Kuat 

 Awet 

 

Penutup 

Eksterior 

 Bata Ekspose 

 Kayu 

 Batu Alam 

 Kesan alami 

 Sejuk 

 Tegas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Atap  Joglo 

 Limasan 

 

Khas 

Tradisional 

Jawa 

 

Ornamen  Ornamen 

Flora 

 Ornamen 

Fauna 

Kesan lebih 

dekat dengan 

alam 

 

 

 

 

 

 

4.6. Konsep warna dinding, ornamen, dan atap 

Elemen Bangunan Warna Karakter 

Dinding Krem/ coklat muda Natural menentramkan, dan 

kesan luas 

Ornamen Ornamen terbuat dari 

kayu ( ukir- ukiran) 

Lebih dekat dengan alam 

sesuai konsep arsiektur 

tradisional Jawa 



Atap Joglo Ciri khas atap bangunan 

tradisonal Jawa 

 

4.7. Konsep interior berdasarkan karakter ruang  

Ruangan Karakter 

Ruang 

Aplikasi Elemen 

Perancangan 

Sifat 

Area Lobby/ 

Hall 

 Akrab 

 LuasNatural 

 Atraktif 

Warna : 

 Menggunakan warna 

krem/ coklat muda 

 Warna kontras dengan 

perabot ruangan 

Material : 

 Lantai keramik bermotif 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

Warna : 

 Terkesan hangat, 

natural, lebih dekat 

dengan alam 

 Tidak terkesan 

monoton 

Material : 

 Lantai : Atraktif 

Pencahayaan : 

 Pencahayaan alami 

dan buatan 

Ruang 

Pengelola 

 Akrab 

 Natural 

Warna : 

 Krem/ coklat muda 

 Warna kontras dengan 

perabot ruangan 

Material : 

 Lantai keramik warna 

coklat muda 

 

Warna : 

 Terkesan hangat, 

natural, lebih dekat 

dengan alam 

 Tidak terkesan 

monoton 

Material : 

 Lantai : terang 

Ruang Facial  Tenang 

 Nyaman 

 Natural 

 Relaks 

Warna : 

 Warna kontras dalam 

dominasi krem 

Material : 

 Lantai : Parket 

 Dinding : batu bata 

dengan lapisan kayu 

pada beberapa bagian 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan 

 Alami dan buatan 

dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

Warna : 

 Kesan hangat dan 

tenang 

Material : 

 Lantai: 

mengurangi 

tekanan pada kaki, 

nyaman dan hangat 

 Dinding : meredam 

suara, kesan alami 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : 

 terang 



Ruang Spa  Tenang 

 Nyaman 

 Natural 

 Relaks 

Warna : 

 Warna kontras dalam 

dominasi krem 

Material : 

 Lantai : granit/ marmer 

 Dinding : batu bata 

dengan lapisan panel 

kayu pada beberapa 

bagian 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

 

Warna : 

 Memberikan kesan 

hangat, santai, 

natural, dan tenang 

Material : 

 Lantai : Kedap air, 

nyaman, dan 

hangat 

 Dinding : 

memberikan kesan 

alami 

 Plafond : 

sederhana 

Ruang Sauna  Tenang 

 Nyaman 

 Natural 

 Relaks 

Warna: 

 Coklat 

Material : 

 Lantai : kabin kayu 

 Dinding : kayu 

 Plafond : kayu 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

 

Warna : 

 Memberikan kesan 

hangat, santai, 

natural, dan tenang 

Material : 

 Lantai, dinding, 

dan plafond : 

peredam panas 

yang baik dan 

memberikan kesan 

alami 

Pencahayaan : 

 Terang 

Ruang 

Refleksi 

 Tenang 

 Nyaman 

 Natural 

 Relaks 

Warna : 

 Krem/ coklat muda 

Material : 

 Lantai : parket 

 Dinding : batu bata 

dengan lapisan kayu 

pada beberapa bagian 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

Warna : 

 Memberikan kesan 

hangat, santai, 

natural, dan tenang 

Material : 

 Lantai 

:mengurangi 

tekanan pada kaki, 

nyaman dan hangat 

 Dinding : meredam 

suara, kesan alami 



dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : 

 Terang 

Ruang 

Akupuntur 

 Tenang 

 Nyaman 

 Natural 

 Relaks 

Warna :  

 Krem/ coklat muda 

Material : 

 Lantai : parket 

 Dinding : batu bata 

dengan lapisan kayu 

pada beberapa bagian 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

 

Warna : 

 Memberikan kesan 

hangat, santai, 

natural, dan tenang 

Material : 

 Lantai 

:mengurangi 

tekanan pada kaki, 

nyaman dan hangat 

 Dinding : meredam 

suara, kesan alami 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : 

 Terang 

Ruang Fitness  Nyaman 

 Ringan 

 Semangat 

Warna : 

 Warna kontras dalam 

dominasi krem 

Material : 

 Lantai : parket dengan 

lapisan underlayment 

 Dinding : jendela kaca, 

penggunaan cermin pada 

beberapa bagian 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

Lay out : 

 Linier 

Warna : 

 Kesan hangat dan 

semangat 

Material : 

 Lantai : 

mengurangi 

tekanan pada kaki 

 Dinding : 

pandangan keluar, 

mudah melihat 

gerakan 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : jelas 

dan terang 

Layout : diarahkan 

sesuai tahapan 

pemakaian alat 

Ruang 

Aerobik 

 Nyaman 

 Ringan 

Warna : 

 Warna kontras dalam 

dominasi krem 

Warna : 

 Kesan hangat dan 

semangat 



 Semangat Material : 

 Lantai : parket dengan 

lapisan underlayment 

 Dinding : gypsum 

dengan pereda 

glasswool, penggunaan 

panel cermin 50% di 

sekeliling ruangan 

 Plafond gypsum acusstic 

ceiling 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

Material : 

 Lantai : 

mengurangi 

tekanan pada kaki 

 Dinding : meredam 

suara, untuk 

mempermudah 

instruktur 

mengamati 

gerakan 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : 

jelas dan terang 

Ruang Yoga  Tenang 

 Natural 

 Nyaman 

Warna : 

 Warna kontras dalam 

dominasi krem 

Material : 

 Lantai : parket 

 Dinding : dilapisi kayu 

 Plafond : glasswool 

ditutup gypsum 

Pencahayaan : 

 Alami dan buatan 

dengan intensitas yang 

tidak terlalu terang 

Warna : 

 Memberikan kesan 

hangat, santai, 

alami, dan tenang 

Material : 

 Lantai : 

mengurangi 

tekanan pada kaki, 

nyaman, dan 

hangat 

 Dinding : meredam 

suara 

 Plafond : 

sederhana 

Pencahayaan : 

terang 

 

Cafetaria  Akrab 

 Atraktif 

 Natural 

Warna : 

 Coklat – krem 

 Warna kontras dengan 

perabot ruangan 

 Warna pastel 

Material : 

 Lantai : keramik 

bermotif 

 Plafond : gypsum  

Warna : 

 Hangat dan natural 

Material : 

 Lantai : atraktif 

 Plafond : 

sederhana dan 

atraktif 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Bangunan yang dirancang merupakan sebuah bangunan Pusat Kecantikan dan 

Kebugaran di Surakarta yang mampu mewadahi aktifitas di dalamnya dengan konsep 

Arsitektur Tradisional Jawa 

5.2. Saran 

Bangunan yang berfungsi sebagai pusat kecantikan dan kebugaran hendaklah 

memiliki tingkat kenyamanan dan keamanan yang maksimal untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para pengunjung. 
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