
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk lebih memahami pengertian dari judul diatas tersebut maka 

perlu diuraikan satu persatu terlebih dahulu pengertian dari masing-masing 

kata yang menyusun judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Az-Zikra  :  Merupakan sebuah nama komplek Perumahan Islami atau 

   Perumahan Muslim yang digagas oleh pimpinan Majelis 

   Zikir Az-Zikra yaitu Ustadz Muhammad Arifin Ilham. 

Sharia  :  Syariah atau syariat. 

      Secara lughawy (etimologis) syariat berarti jalan ke 

   tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus 

   diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui 

   untuk mengambil air di sungai. Menurut metode hukum 

   Islam, syariat adalah segala aturan Allah yang berkaitan 

   dengan amalan manusia yang harus dipatuhi oleh manusia 

   itu sendiri. 

Beauty  :  Kecantikan, Keindahan. 

Keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri dari 

orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang 

memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, 

atau kepuasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak 

dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Keindahan 

dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, 

psikologi sosial, dan budaya. Sebuah “kecantikan yang 

ideal” adalah sebuah entitas yang dikagumi, atau 

memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam 

suatu budaya tertentu, untuk kesempurnaannya. 

Care  :  Perawatan. 

      Sebuah proses yang berhubungan dengan pencegahan, 
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   perawatan, dan manajemen penyakit dan juga proses 

   stabilisasi mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan 

   yang ditawarkan oleh organisasi, institusi, dan unit 

   profesional kedokteran. 

Fitness  :  Kebugaran. 

       Hal sehat dan segar. Paduan antara olahraga dan aktivitas 

   yang dilakukan ditempat olahraga atau pusat olahraga, 

   atau dirumah. 

Centre  :  Pusat. 

      Tempat yang letaknya di bagian tengah atau pokok 

    pangkal atau yang menjadi pusat dari berbagai-bagai 

    urusan, hal, dan sebagainya. 

1.2. Latar Belakang 

Gaya hidup masyarakat masa kini yang selalu dituntut untuk 

memperhatikan penampilan, tidak hanya dalam berbusana, namun juga 

penampilan wajah dan tubuh untuk selalu tampil sehat, segar dan bugar. Di 

zaman yang serba modern dimana hidup serba rentan dan serba stres sekarang 

ini, masyarakat semakin yakin bahwa jika ingin tampil sehat, segar, dan 

bugar, bukan sekedar kulit saja yang perlu diperhatikan tapi juga jiwa, raga, 

dan sukma. Jika kebutuhan raga atau body dan pikiran atau mind sudah 

terpenuhi, maka hasil akhirnya adalah jiwa atau soul yang utuh. Itulah yang 

disebut dengan sehat secara holistik atau menyeluruh, yaitu luar dan dalam 

tubuh. Wanita sebagai konsumen utama tentunya akan memilih jasa 

perawatan atau spa terbaik, mengingat kaum wanita dengan karakter yang 

berbeda-beda dan selalu mempertimbangkan citra adalah hal terpenting bagi 

wanita untuk memutuskan jasa spa yang akan mereka pilih, maka dari itu 

tidak heran apabila para wanita ini selalu mengedepankan citra atau image 

untuk mendapatkan prestige, agar mereka dapat diterima oleh masyarakat 

luas. Penampilan diri seutuhnya menjadi sebuah kebutuhan penting untuk 

menunjang kepercayaan diri khususnya bagi seorang wanita. Kecantikan 
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menjadi suatu aset terpenting bagi sebagian besar wanita, terutama di era 

modern yang menuntut kaum wanita untuk selalu tampil menarik setiap saat. 

Namun seiring perkembangan waktu, saat ini perawatan dan kebugaran tubuh 

mengalami perkembangan dimana tidak hanya wanita tetapi juga laki-laki, 

keluarga, pasangan, dan anak-anak. Maka dari itu, saat ini banyak 

berkembang salon-salon, klinik atau pusat kecantikan dan pusat kebugaran 

ternama yang tersebar di seluruh Indonesia terutama di kota Bogor. Namun, 

tidak semua tempat perawatan kecantikan dan kebugaran tersebut 

menggunakan konsep pusat perawatan kecantikan dan kebugaran yang 

berbasis syariah. 

Bogor adalah salah satu kota yang mayoritas penduduknya padat, 

sibuk, dan sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam, hal ini 

merupakan suatu potensi untuk menanamkan ilmu dan kaidah-kaidah agama 

Islam terhadap masyarakat tersebut. Saat ini berbagai perumahan berkonsep 

Islami, Muslim dan Syariah sudah banyak ditemui di kota Bogor. Salah satu 

perumahan Islami yang terkenal di kota Bogor adalah Pemukiman Muslim 

Bukit Az-Zikra yang digagas dan dimiliki oleh Ustadz Muhammad Arifin 

Ilham yang berlokasi di Desa Cipambuan, Sentul, Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemukiman muslim 

tersebut mempunyai ciri gaya arsitektur modern yang mengikuti trend mode 

perkembangan zaman saat ini. Sesuai dengan konsep dari perumahan 

tersebut, fasilitas yang mempunyai wadah pendidikan agama Islam yang 

terdapat di perumahan tersebut adalah pondok pesantren, masjid, Taman 

Kanak-kanak (RA/TK), dan fasilitas umum lainnya adalah ruko dan lapangan 

sebagai sarana olahraga untuk warga Pemukiman Muslim Bukit Az-Zikra. 

Dilihat dari fasilitas yang ada di perumahan tersebut, belum adanya fasilitas 

tempat perawatan kecantikan dan kebugaran mengingat di jaman yang serba 

modern serta majunya perkembangan teknologi saat ini menuntut seorang 

manusia untuk selalu memperhatikan tubuh dan penampilannya agar selalu 
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tampil sehat, segar, dan bugar supaya dapat terbentuk citra positif dan bisa 

diterima oleh masyarakat secara luas. 

Tetapi sering kali manusia selalu mementingkan aktivitas kehidupan 

yang ada di dunia sehingga cenderung melupakan kehidupan di akhirat. 

Dengan kemajuan zaman dan teknologi yang sudah canggih saat ini, tidak 

jarang manusia selalu disibukkan dengan berbagai aktifitasnya lalu lupa akan 

kewajiban mereka sebagai umat muslim. Namun demikian, ada baiknya kita 

tetap mengingat dan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim 

sesuai dengan hukum syar’i yang ada di dalam ajaran agama Islam. Dari 

sektor rohani, agama memegang peranan penting karena bagaimanapun juga 

semua kegiatan manusia tidak lepas dari agama. Dan wajib pula 

menyeimbangkan kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Untuk menghadapi masalah tersebut, maka di Pemukiman Muslim 

Bukit Az-Zikra perlu adanya suatu tempat atau sebuah media yang juga 

bersifat sosial yang memiliki konsep syariah sesuai dengan ajaran agama 

Islam untuk menyesuaikan lingkungan dari Pemukiman Muslim Bukit Az-

Zikra. Media tersebut yang sekarang ini sedang berkembang di kota Bogor 

yaitu pusat perawatan kecantikan dan kebugaran berbasis syariah. 

Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran berbasis syariah yaitu 

suatu wadah yang menampung segala aktifitas perawatan dan kebugaran diri 

secara jasmani. Aktifitas tersebut yaitu spa, gym, yoga, dan lain sebagainya. 

Dengan memakai konsep berbasis syariah dapat memenuhi keinginan 

pelanggan yang ingin merawat tubuh untuk kesehatan dan kecantikannya 

secara halal dan privasi agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan tenang 

bagi para pelanggannya. Misalnya karyawan dan terapis berpakaian muslim 

dan muslimah, berkomunikasi dengan pelanggan secara baik, memisahkan 

ruang antara laki-laki dan perempuan, mempunyai pola ruang dan sirkulasi 

yang memisahkan laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. 
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Alasan mengapa adanya pusat perawatan kecantikan dan kebugaran 

berbasis syariah karena Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga 

pandangannya dari yang bukan mahramnya. 

Seorang pujangga besar, Syauqi berkata: 

“Berawal dari pandangan, kemudian terlemparlah senyuman. Dari 

senyuman terucaplah salam. Dari salam lahirlah sepotong perbincangan. 

Dan perbincangan pun berujung pada sebuah janji. Dan kemudian diakhiri 

oleh sebuah pertemuan.” 

Dan juga di dalam ajaran agama Islam wanita mempunyai batas aurat 

yang boleh dilihat, tidak boleh dilihat kepada mahramnya, dan bukan 

mahramnya. Hal itu di atur oleh Allah dalam (QS. Al Ahzab: 59), serta 

hadist Rasullah yang berbunyi. “Wahai Asma, sesungguhnya gadis yang 

telah haid dia tidak boleh memperlihatkan anggota badannya kecuali ini 

dan ini, beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR. 

Abu Dawud no.4106) 

Dengan nuansa Islami berbasis syariah yang dihadirkan menjadi suatu 

hal yang baru bagi masyarakat yang hidup modern di zaman sekarang ini. 

Untuk mencoba dan menikmati perawatan kecantikan dan kebugaran dengan 

cara yang sesuai syariah hukum Islam. Suasana dan tempatnya menjadi lebih 

nyaman karena mempunyai ruang lingkup dan ruang gerak privasi tersendiri. 

Pusat perawatan kecantikan dan kebugaran berbasis syariah ini bukan sekedar 

hal yang biasa, tapi juga salah satu jalan untuk mengingatkan kembali kepada 

tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dalam merencanakan dan merancang sebuah bangunan harus dilihat 

terlebih dahulu fungsi dari penggunaan bangunan tersebut dan menyesuaikan 

dengan konsep bangunan yang sudah ada agar bangunan baru tersebut dapat 

diterima oleh masyarakat luas khususnya untuk warga Pemukiman Muslim 

Bukit Az-Zikra. Mengingat perumahan muslim tersebut menggunakan konsep 

dan gaya arsitektur modern maka pusat perawatan kecantikan dan kebugaran 

berbasis syariah memilih menggunakan konsep dan gaya arsitektur modern 
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agar dapat menyatu dengan lingkungan dari Pemukiman Muslim Bukit Az-

Zikra. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan 

Bagaimana merancang pusat perawatan kecantikan dan kebugaran 

berbasis syariah di Az-Zikra, Sentul, Kecamatan Babakan Madang, 

Kabupaten Bogor yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, laki-laki, 

pasangan, keluarga, dan anak-anak dengan menggunakan konsep arsitektur 

modern. 

 

1.4. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.4.1. Tujuan 

Merencanakan sebuah wadah yang dapat menampung segala aktifitas 

perawatan kecantikan dan kebugaran bagi kaum wanita, laki-laki, pasangan, 

keluarga dan anak-anak agar dapat tetap tampil sehat, segar, dan bugar yang 

diakibatkan padatnya kegiatan dan penduduk di kota Bogor sehingga 

besarnya kemungkinan terhadap rentannya stres dan penurunan kondisi 

tubuh. 

1.4.2. Sasaran Pembahasan 

a. Merancang pusat perawatan kecantikan dan kebugaran berbasis syariah 

yang sesuai dengan lingkungan yang sudah mendukung yaitu Pemukiman 

Muslim Bukit Az-Zikra. Dengan menggunakan konsep berbasis syariah 

bertujuan agar para pelanggan merasa aman, nyaman, tenang, dan 

memiliki ruang lingkup privasi saat sedang melakukan kegiatan perawatan 

kecantikan dan kebugaran di tempat tersebut. 

b. Merencanakan konsep tampilan bangunan pusat perawatan kecantikan dan 

kebugaran dengan menggunakan konsep arsitektur modern mengingat saat 

ini zaman sudah maju berkembang secara pesat dan modern terutama di 

kota Bogor. 
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1.5. Gagasan Perencanaan 

Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and Fitness Centre yaitu pusat 

perawatan kecantikan dan kebugaran di Az-Zikra, Sentul, Kecamatan 

Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang berbasis syariah, dengan 

menggunakan pendekatan konsep arsitektur modern. Bogor Az-Zikra Sharia 

Beauty Care and Fitness Centre merupakan suatu wadah untuk menampung 

segala aktifitas kecantikan dan kebugaran yang memiliki konsep dan aturan 

hukum syar’i untuk kepentingan kenyamanan bagi pelanggan agar selalu 

terjaga ruang lingkup privasinya. Tidak hanya digunakan sebagai pusat 

perawatan kecantikan dan kebugaran, tetapi di dalamnya juga terdapat 

fasilitas pendukung lainnya seperti kolam renang untuk dewasa dan anak-

anak, playground, masjid, mini market, restoran atau foodcourt diruang 

terbuka, hal ini agar dapat memberikan fasilitas yang lebih nyaman bagi para 

pengunjung atau pelanggan yang datang ke Bogor Az-Zikra Sharia Beauty 

Care and Fitness Centre. 

Penerapan bangunan Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and Fitness 

Centre yang berkonsep arsitektur modern diharapkan dapat bersatu dengan 

konsep arsitektur modern yang dimiliki oleh Pemukiman Muslim Bukit Az-

Zikra sehingga akan menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung yang datang 

ke Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and Fitness Centre. 

 

1.6. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

1.6.1.  Batasan 

a. Pembahasan ditekankan langsung kepada faktor-faktor permasalahan dan 

persoalan yang terjadi, dengan harapan hasil sesuai faktor penentu pada 

perencanaan dan perancangan fisik bangunan. 

b. Pembahasan mengacu kepada lingkup pemikiran dan teori tentang ilmu 

arsitektur, diluar pembahasan hanya sebagai batasan bagi bahasan 

pendukung. 
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1.6.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan tentang syariah akan diaplikasikan pada konsep 

perencanaan dan perancangan tata ruang, pola hubungan ruang, dan fungsi 

ruang. Sedangkan perencanaan dan perancangan gaya bangunan, lansekap, 

dan interior bangunan menggunakan konsep arsitektur modern. 

 

1.7. Metode Pembahasan 

1.7.1.  Pengumpulan Data 

Dilakukan dengan cara mencari data-data yang dibutuhkan sebagai 

bahan untuk penulisan laporan, yaitu: 

a. Metode Observasi 

Yaitu melakukan studi lapangan melalui pengamatan langsung untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi secara nyata, tata eksisting dan untuk 

mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor fasilitas 

penunjang yang ada di tempat tersebut. 

b. Metode Studi Literatur 

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, dan 

mencari literatur serta data-data dari berbagai sumber. Seperti, data 

sekunder dari berbagai buku, dan materi perkuliahan untuk memperkuat 

teori-teori pendukung analisa dan konsep yang dibuat. 

Studi literatur juga dapat dilakukan dengan bantuan media cetak, media 

elektronik, dan studi komparatif yaitu merupakan studi perbandingan 

terhadap bangunan atau tempat yang sudah ada jika sekiranya 

berhubungan. 

1.7.2. Analisis Data 

Merupakan pengolahan data untuk mengetahui permasalahan yang 

timbul dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi penyebabnya untuk 

kemudian mencari pemecahan masalah atau solusinya. 
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1.7.3. Metode Sintesa 

Merupakan hasil analisa pemecahan masalah, yang diklasifikasikan 

dan selanjutnya diambil kesimpulan sebagai hasil pengamatan, sehingga 

dapat menjadi pertimbangan dan rekomendasi pada perencanaan dan 

perancangan berikutnya. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan Laporan DP3A ini dibagi menjadi beberapa 

BAB, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan, dan sasaran, gagasan perencanaan, 

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

penulisan suatu permasalahan yang diambil dari penyusunan 

dan perencanaan Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and 

Fitness Centre untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai 

dalam sasaran dengan penggunaan metode-metode tertentu. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori yang berkaitan dengan literatur tentang 

Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and Fitness Centre, 

permasalahan dan dasar-dasar sumber data yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB III : TINJAUAN LOKASI 

Berisikan deskripsi umum mengenai lokasi obyek yang akan 

dijadikan sebagai tempat untuk perencanaan dan perancangan 

bangunan serta data lain yang mendukung keberadaan letak 

lokasi tersebut yang didapat dari hadil observasi langsung dan 

studi literatur. 
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BAB IV : ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan dari Bogor Az-Zikra Sharia Beauty Care and 

Fitness Centre, yaitu site, ruang-ruang, pola hubungan ruang, 

tampilan bangunan, struktur bangunan, interior ruang, dan 

utilitas. 

 


