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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kota-kota besar telah menjadi tujuan masyarakat dari waktu ke waktu 

untuk mengadu peruntungan, sehingga aktivitas masyarakat urban di 

perkotaan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Salah satu aktivitas 

tersebut adalah bekerja, yang mengharuskan mereka untuk melakukan 

kegiatan bekerja maupun rutin dalam bermobilisasi baik pergi maupun 

pulang kerja. Pada kota besar tidak jarang ditemui pekerja yang memiliki 

jabatan tinggi yang mengalami stress berat selain itu kegiatan 

bermobilisasi pun sangat identik pada kemacetan yang merupakan salah 

satu faktor pendorong terbesar dalam meningkatnya tingkat kestresan 

(Ericsson, 2012). 

Tuntutan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan atau 

keterampilan dari pekerja dan keinginan tidak tersalurkan merupakan 

penyebab timbulnya kejenuhan atau stres pada saat bekerja. Stres adalah 

setiap perubahan yang memerlukan penyesuaian, stres dimulai dari 

penilaian seseorang terhadap situasi. Stres telah menjadi bagian dari 

kehidupan yang sudah tidak dapat dihindari lagi, demikian juga dalam 

dunia kerja. 

Perubahan tersebut adalah efek negatif yang terjadi antara lain, 

peningkatan tekanan dan intensitas waktu dalam pekerjaan, berkurangnya 

ruang komunal dan ruang publik, serta kemacetan dan hiruk pikuk kota.  

Masyarakat hari ini cenderung hidup dalam kehidupan perkotaan yang 

serba cepat dan instan. Kehidupan yang serba cepat dan instan tersebut 

terkadang membuat manusia menjadi mudah stress akibat tekanan yang 

besar dalam rutinitas sehari-hari. Lebih buruk lagi, pola hidup tersebut 

tidak diimbangi dengan kegiatan yang bersifat rekreatif. Kekhawatiran 

masyarakat perkotaan akan kesehatan karena tingginya tingkat stress serta 
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pola hidup yang tidak sehat memunculkan fenomena rekreasi dan relaksasi. 

Relaksasi bertujuan untuk memulihkan kembali kondisi mental dan psikis, 

sehingga yang didapatkan 2 adalah penampilan lebih prima serta memiliki 

daya konsentrasi tinggi. Relaksasi dibutuhkan agar dapat menjalankan 

kembali rutinitas harian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

urban cenderung rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk 

memulihkan kondisi mental dan psikis mereka.  

Maka dari itu metode relaksasi sebagai suatu solusi untuk mengatasi 

dampak dari stres yang tengah berkembang, terlihat dari maraknya 

keberadaan club-club dan tempat relaksasi yang ada, seperti relaksasi yoga, 

relaksasi SPA, pijat relaksasi  dan sebagainya khususnya di Bandung. 

Namun dari kebanyakan tempat relaksasi tersebut jika dinilai dari segi 

lokasi dan kelengkapan perawatan belum mendukung relaksasi itu sendiri. 

Oleh karena itu dibutuhkan tempat yang lebih mudah dijangkau khusunya 

daerah perkotaan yang sibuk sehingga dapat mencakup sebagian 

kebutuhan masyarakat saat bekerja untuk melepaskan penat dan kejenuhan 

mereka.  

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Kondisi sekarang di kota besar khususnya di kota Bandung, fasilitas 

relaksasi fasilitas relakasi seperti tempat SPA, GYM dsb, tidak memiliki 

keragaman fasilitas yang disediakan khususnya untuk fasilitas relaksasi 

seperti Nap Bar untuk para pekerja dengan jabatan tinggi yang memiliki 

jam istirahat yang sangat minim dan memiliki tingkat stress yang sangat 

tinggi. 

Relaxation centre dengan sistem One stop centre adalah salah satu 

tempat relaksasi yang menyediakan berbagai macam pilihan fasilitas 

relaksasi. Perbedaan Relaxation Centre dengan tempat relaksasi lainnya 

yaitu menyediakan jasa pelayanan dengan aneka ragam fasilitas relaksasi 

yang berlokasi di pusat kota Bandung setiap harinya.  
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Adapun beberapa masalah yang ditentukan dalam ilmu desain interior 

yang akan dirumuskan oleh penulis berdasarkan latar belakang diatas 

adalah: 

1. Lokasi relaksasi centre yang berada jauh dari pusat kota. 

2. Sulitnya masyarakat urban untuk menemukan pusat relaksasi yang 

mempunyai  fasilitas relaksasi yang beragam dalam satu tempat yang 

dikelompokkan menjadi dua yaitu relaksasi jenis basah dan kering. 

3. Menyegarkan kembali user dalam fisik dan pikiran 

 

1.3  Ide Gagasan Perancangan  

Ide perancangan membuat relaxation center untuk menjawab 

kebutuhan kaum urban akan kepenatan dan kejenuhan mereka di pusat 

kota Bandung.  

Salah satu sistem yang menjadi pilihan adalah one stop centre 

dimaksudkan satu bangunan yang memberikan berbagai macam fungsi 

didalamnya agar pengunjung dapat menghemat biaya transportasi, 

memiliki banyak pilihan relaksasi yang diinginkan, lebih efisien, dapat 

menghemat waktu dan lebih praktis sehingga tidak perlu mencarinya 

ketempat lain.  

Relaxation centre  dengan sistem one stop centre ini sendiri belum ada 

di kota Bandung. Sehingga dengan adanya sistem one stop centre, 

Relaxation Centre ini memiliki kelebihan dibandingkan tempat relaksasi 

lainnya. Fasilitas yang disediakan berupa  Nap Bar, Body and Foot 

Massage, Jacuzzi, Sauna, Retail, Cafetaria dan Herbal Café. Selain dapat 

memberikan efek relaksasi secara tidak langsung juga dapat membantu 

kesehatan dalam produktifitas bekerja.  

Relaxation center ini didesain untuk kalangan para pekerja 

produktif dengan jabatan tinggi cendrung memiliki tingkat stress yang 

tinggi seperti eksekutif muda, pemimpin perusahaan, pengusaha kantoran. 

Relaxation centre ini tidak ditujukan hanya untuk pekerja namun bisa 
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untuk mahasiswa, traveler hingga masyarakat umum. Sehingga usia yang 

cocok untuk dapat mengikuti relaksasi ini dari usia 18 tahun ke atas. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam perancangan ini adalah 

bagimana membuat satu perancangan relaxation centre yang memiliki 

beragam fasilitas yang efisien dan  praktis.  

Berikut beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas antara lain:  

1. Bagaimana merancang sebuah relaxation centre yang dapat memberikan 

kualitas relaksasi dan kenyamanan walaupun terletak dipusat kota? 

2. Bagaimana user leluasa dalam memilih fasilitas relaksasi yang diminati?  

3. Bagaimana merancang desain interior yang dapat memberikan efek 

relaksasi sehingga dapat meningkatkan produktifitas bekerja? 

4. Bagaimana penerapan desain interior yang sesuai dengan konsep luxury 

serenity? 

  

1.5 Tujuan Perancangan  

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan perancangan dibuat 

berdasarkan solusi yang terdapat pada rumusan masalah yaitu: 

1. Menyediakan ruangan dengan aneka ragam fasilitas relakasi yang nyaman 

dan terletak dipusat kota. 

2. Menghasilkan desain publik yang dapat menyatukan user yang sedang 

merelaksasikan diri didalam satu ruangan yang dapat menambah 

kebersamaan namun tetap memeberikan kenyamanan dalam proses 

relaksasi itu sendiri. 

3. Menciptakan desain yang fresh dan natural agar dapat memberikan 

kesegaran untuk dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan.  

4. Keseimbangan dari alam dan manusia dapat diwujudkan dengan konsep 

Luxury Serenity. 
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1.6  Manfaat Perancangan  

Penulisan Laporan Perancangan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Penulis  

Laporan perancangan ini dapat dijadikan acuan untuk penulis agar dapat 

mengembangkan diri dalam mendesain dan mengetahui proses 

perancangan yang lebih baik lagi. 

2. Pengunjung  

Laporan perancangan ini dapat dijadikan pertimbangan para user yang 

ingin merelaksasi tubuh dan pikiran serta memanjakan diri dan membuang 

kejenuhan. 

3. Desain Interior 

Dapat memberikan masukan pengetahuan dengan tujuan perkembangan 

dan kemajuan dalam dunia desain. 

4. Pembaca 

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi dan masukan 

yang berguna bagi pembaca, serta menjadi sumber inspirasi dan wawasan 

yang bermanfaat dikemudian hari. 

 

1.7 Ruang Lingkup Perancangan 

1. Konsep Luxury Serenity  

Konsep luxury serenity ini diambil dari pemahaman quotes “Tidur 

adalah kemewahan yang tidak bisa saya bayangin”- robin sikarwar dan 

“Sometimes you need to take a break from everyone and spend time alone, 

to appreciate and love yourself” – Robert Tew. Quotes tersebut 

mengartikan relaxing sejenak merupakan suatu  kemewahan untuk pekerja 

yang sibuk, sehingga dibuatlah tempat relaksasi yang berada di kota, agar 

mudah dijangkau. Tempat relaksasi ini ditargetkan kepada pekerja seperti 

eksekutif muda, wanita maupun pria. 

Batasan perancangan Relaxation Centre ini terdapat enam tipe 

fasilitas relaksasi yang berbeda yang terdiri dari Nap Bar, Body and Foot 

Massage, Jacuzzi, Sauna, Retail (perlengkapan relaksasi), Cafetaria dan 
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Herbal Café.. Fasilitas pelengkap yang akan dirancang berupa lobby, area 

loker, kamar mandi bilas, ruang ganti pakaian, area living room untuk 

tamu vip. 

 

2. Profil pengunjung 

Batasan usia pengunjung yang dapat mengikuti treatment tidak 

ditujukan hanya untuk pekerja namun bisa untuk mahasiswa, traveler 

hingga masyarakat umum. Sehingga usia yang cocok untuk dapat 

mengikuti relaksasi ini dari usia 18 tahun hingga ke atas. 

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 

ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.”Artinya batas usia dewasa menurut 

aturan ini adalah 18 tahun ke atas. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, ide gagasan 

perancangan, rumusan masalah perancangan, tujuan penulisan laporan 

perancangan, manfaat penulisan laporan perancangan, ruang lingkup 

perancangan, serta sistematika penulisan. 

BAB II. STUDI LITERATUR 

Bab ini berisikan studi literatur berupa teori-teori yang berhubungan 

mengenai perancangan seperti ilmu ergonomi, sejarah, ilmu pengetahuan, 

manfaat,  mengenai Sauna, Nap bar, Body and hand massage, Jacuzzi 

(Whirl pool),herbal café, Cafetaria dan Retail studi banding antar tempat 

relaksasi. 

BAB III. DESKRIPSI OBJEK STUDI 

Bab ini berisikan objek studi yang digunakan, menjelaskan analisis side, 

analisis bangunan, identifikasi user, struktur organisasi dan job description, 
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flow activity pengunjung dan pegawai, tabel kebutuhan ruangan,  zooning 

blocking, ide implementasi konsep dan studi image mengenai perancangan.  

BAB IV. PERANCANGAN INTERIOR RELAXATION CENTRE 

Bab ini membahas tentang perancangan yang dirancang mulai dan fungsi 

ruangan, suasana ruangan, material ruangan dan konsep dalam ruangan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai simpulan serta saran dimana penulis 

memberikan simpulan dari proses penelitian serta memberikan saran. 

  

 


