BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sekarang ini banyak wanita yang memilih untuk memiliki kesibukan diluar
rumah seperti bekerja. Hal ini akan memicu timbulnya kejenuhan, stres, bosan, dan
sebagainya yang membuat para wanita kurang memperhatikan soal penampilan dan
kesehatannya. Untuk itu, diperlukan sebuah tempat yang dapat membantu seorang
wanita dalam merelaksasikan dirinya agar dapat menghilangkan rasa penatnya
dalam aktivitas kesehariannya. Selain tidak hanya berdampak pada psikologis
seorang wanita, wanita yang memiliki aktivitas diluar pun juga akan memiliki
dampak yang kurang menunjukkan adanya ikatan yang intens antara ibu dengan
anaknya. Oleh sebab itu, wanita membutuhkan sebuah tempat relaksasi diri dan
yang dapat membantu ikatan kedekatan seorang wanita dan anaknya dimana tempat
tersebut juga menjadi tempat untuk merelaksasikan sang anak. Salah satunya adalah
sebuah tempat yang dinamakan dengan SPA (Solus Per Aqua).
SPA (Solus Per Aqua) itu sendiri merupakan sebuah upaya kesehatan
dengan menggunakan air. Treatment SPA yang biasa ditawarkan adalah treatment
yang memberikan rasa fresh, dan relax terhadap tubuh dan pikiran seperti treatment
aromatherapy, body mask, facial, ratus, hidrotherapy, jacuzzi, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, untuk seorang baby treatament spa yang dibutuhkan adalah sebuah
treatment yang membuat sang baby nyaman, tenang, merasa relax, dan dapat
membantu tumbuh kembang anak. Menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa
Baby SPA merupakan salah satu komunikasi non verbal yang dapat dilakukan sang
ibu dengan anak. Komunikasi tersebut sangat penting bagi perkembangan sang
anak. Selain itu, tempat SPA juga dapat membantu momen kedekatan antara ibu
dan juga anak. (Wikipedia.com)
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Di Bandung sudah ada beberapa tempat spa bagi bayi dan anak-anak, namun
belum ada yang menyediakan tempat spa untuk bayi dan anak-anak dengan fasilitas
yang lengkap. Sebagian besar hanya menyediakan beberapa pelayanan tertentu
seperti Kiddy Cuts yang hanya menyediakan jasa pangkas rambut, Toddies Spa
yang hanya menyediakan jasa baby swim dan baby massage dan beberapa tempat
lainnya juga. Dari beberapa hal diatas, maka perancangan interior ini dimaksudkan
untuk menjawab kebutuhan perawatan spa yang lengkap bagi bayi dan anak-anak
mulai dari perawatan rambut, tangan dan kaki, hingga massage dan baby swim.
Tujuan perancangan mom and baby spa ini adalah merancang desain ruang
treatment spa untuk ibu dan anak agar menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan
momen kebersamaan ibu dan anak dalam suatu aktivitas treatment. Mommy & Me
Premium digunakan untuk melakukan kegiatan perawatan, kesehatan dan bermain
dengan bebas untuk memperoleh kesenangan, kesehatan, keriangan, dan
kegembiraan. Banyak berbagai trend kegiatan pada spa saat ini, seperti spa khusus
untuk ibu dan anak. Mommy & Me Premium ini menampilkan perawatanperawatan yang sesuai fungsinya. Spa ibu dan anak ini merupakan trend yang
menjadi pilihan saat ini. Dengan melakukan perawatan bersama antara ibu dan anak
dapat menjadikan kegiatan treatment menjadi menarik. Sehingga dengan adanya
spa ibu dan anak ini menjadi daya tarik masyarakat khususnya untuk ibu dan anak
untuk berkunjung.
Pengembangan spa ibu dan anak yaitu Mommy & Me Premium sangat
dibutuhkan Khususnya di Kota Bandung. Karena, saat ini kota Bandung memiliki
tingkat kepadatan yang cukup tinggi, menimbulkan tingkat kemacetan yang
membuat tingkat kejenuhan serta polusi yang cukup tinggi di tambah dengan
persaingan gaya hidup cukup tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk
mempermudahkan masyarakat yang memiliki aktivitas padat, melakukan relaksasi
tubuh dan pikiran serta, melakukan perawatan intensif untuk tubuh demi menjaga
kesehatan pada ibu dan anak.
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1.2 Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dari hasil survey, adalah :


Perlu adanya fasilitas area tunggu untuk anak-anak dan untuk tamu yang
tidak melakukan treatment.



Dibutuhkan pengolahan interior dari segi layout, sirkulasi, tata letak
furniture, dll.



Perlu adanya ruangan tambahan pada fasilitas treatment untuk ibu dan anak.



Dibutuhkan pencahayaan alami yang sangat dibutuhkan untu bayi dan anakanak.



Dibutuhkannya fasilitas pendukung seperti retail, cafeteria, dsb.



Perlu adanya analisis ergonomi terkait kegiatan yang dilakukan ibu dan
anak.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah-masalah yang ditemui, dapat disimpulkan ke dalam
rumusan masalah berikut adalah beberapa rumusan masalah :


Bagaimana merancang interior Mommy & Me Premium yang memiliki
fasilitas sesuai dengan aktifitas dan pengguna?



Bagaimana merancang interior Mommy & Me Premium yang sesuai dengan
standar agar sesuai dengan fungsi dan pelayanan?



Bagaimana merancang Mommy & Me Premium yang sesuai dengan
karakteristik Mommy & Me Premium yang sudah ada?



Ruang apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan interior Mommy & Me
Premium untuk menunjang kenyamanan dan ketenangan konsumen?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan
Adapun tujuan dan sasaran dari perancangan Mommy & Me Premium di
Bandung adalah sebagai berikut :
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Membuat sebuah tempat spa and beauty care untuk ibu dan anak-anak
dengan mengutamakan keamanan ibu, bayi dan anak-anak yang maksimal
serta memberikan fasilitas yang lengkap.



Menyediakan fasilitas yang lengkap yang sesuai dengan tujuan ruang
Mommy & Me Premium.



Membuat suasana ruang yang sesuai dengan standar.



Pengolahan organisasi ruang dan penataan letak furniture yang baik.



Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk mewadahi treatment ibu dan
anak.



Membuat sebuah spa ibu dan anak dengan menciptakan adanya suasana
taman/courtyard.

1.5 Batasan Perancangan
Batasan perancangan dari Mommy & Me Premium di Bandung ini adalah
sebagai berikut :


Keseluruhan luasan area yang akan dirancang pada perancangan ini
memiliki luasan yaitu 4.200 m².



Pendekatan ergonomi dan tata letak dari ruang dan sirkulasi untuk
memberikan kenyamanan dan keamanan.



Keseluruhan area yang akan dirancang pada perancangan ini juga
merancang area innercourt.



Perancangan interior Mommy & Me Premium untuk pengguna :
1. Usia

:-

2. Status

Ibu

: ±20 – 50 th

Anak

: 0 – 6 th

: Bayi, Anak dan Ibu

1.6 Metode Perancangan
Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam perancangan ini dapat
dilakukan metode-metode perancangan. Metode-metode yang dilakukan dalam
perancangan Mommy & Me Premium ini adalah sebagai berikut :
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A. Pengumpulan Data (Survey Lapangan)
Pengumpulan data dalam perancangan Mommy & Me Premium ini
dibagi atas pengumpulan data secara data primer dan data sekunder. Dalam
melakukan pengumpulan data primer ini penulis melakukan obsevasi ke
beberapa tempat dengan fungsi yang serupa. Survey yang dilakukan sebagai
berikut :


Nama : Splash Baby & Kids Spa-Salon
Lokasi : Jl. Indrayasa No.96, Cibaduyut, Bojongloa Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat



Nama : Mommy & Me Premium
Lokasi : Jl. KH R. Abdullah Bin Nuh No.33, Curugmekar
Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat



Nama : ElMika madre & bebe spa
Lokasi : Jl. Kliningan No.1, Turangga Lengkong Kota
Bandung, Jawa Barat 40267

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur
dari beberapa buku, jurnal dan situs yang dapat dipercaya untuk menunjang
proses perancangan.
B. Wawancara Langsung
Pada saat melakukan survey lapangan dapat juga dilakukan wawancara
langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Tujuan dari wawancara
adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang
terpercaya.
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C. Analisa Data
Penelusuran dari masalah-masalah yang timbul dari data-data yang
telah dikumpulkan. Hasil dari observasi langsung dari ketiga tempat dari
fungsi yang serupa dan dikaitkan dengan menggunakan literatur terkait yang
telah dikumpulkan dari berbagai hasil data dari buku, jurnal maupun
sumber.

D. Sintesa (Programming)
Pemecahan masalah dari hasil proses sebelumnya dalam bentuk
penerapan konsep yang tepat dan yang memuat program-program yang
mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari kasus sebelumnya
kedalam proses perancangan.

E. Pengembangan Desain
Hasil dari pemecahan masalah dari analisa data yang telah
dikumpulkan, selanjutnya dikembangkan lagi kedalam bentuk gambar kerja
dengan mendapatkan beberapa hasil alternative desain.

F. Evaluasi
Sebelum masuk kedalam desain akhir, dilakukannya evaluasi
terhadap desain. Dilakukannya beberapa revisi dan pengecekan.

G. Desain Akhir (Gambar Kerja)
Desain akhir dari perancangan ini merupakan desain dari proses
perancangan yang sudah mampu memecahkan masalah dan berdasarkan
dari tujuan awal perancangan.
1.7 Sistematika Pembahasan
Pada sistemmatika pembahasan ini di setiap BAB akan menjelaskan
gagasan yang mengacu pada Desain Interior Mommy & Me Premium di Bandung,
Sistematika Pembahasan ini meliputi :
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1. BAB I PENDAHULUAN, Membahas mengenai uraian latar belakang dan
permasalahan awal, mengapa proyek ini penting untuk dirancang dan
dikembangkan yang mengacu pada judul “ Perancangan Interior Mommy
& Me Premium “ di Kota Bandung.

2. BAB II KAJIAN TEORI DEKSRIPSI PROYEK & ANALISA DATA,
Membahas uraian teori yang medukung perancangan desain yang akan
dikerjakan, meninjau dan menganalisa secara khusus mengenai objek dan
menguraikan secara khusus mengenai lokasi dan program ruang secara
umum.

3. BAB III TEMA & KONSEP PERANCANGAN, Menjelaskan tentang
tema dan konsep perancangan serta kriteria desain yang akan diterapkan
pada objek dan membahas secara detail mengenai programming.

4. BAB IV DENAH KHUSUS, Menjelaskan secara khusus berdasarkan hasil
tema dan konsep yang diterapkan secara keseluruhan yang diperjelas
melalui denah khusus serta bagian pendukung lainnya.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Membahas secara garis besar hasil
akhir dan keputusan Desain Perancangan Tugas Akhir yang berjudul “
Perancangan Interior Mommy & Me Premium“.
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1.8 Kerangka Berfikir

1. Kebutuhan ruang Mommy & Me Premium
2. Trend spa and beauty care
3. Membuat rancangan Mommy & Me
Premium dengan fasilitas lengkap
Fasilitas yang lengkap

Membuat rancangan Mommy & Me
Premium yang nyaman dan aman bagi bayi
dan anak-anak dan juga ibu.care untuk bayi
dan anak-anak yang nyaman dan aman
dengan mengutamakan keterjagaan bayi
dan anak-anak yang maksimal serta
memberikan fasilitas yang lengkap yang
sesuai dengan tujuan utama.
Mmsxc

Tabel 1.1 Tabel Kerangka Berfikir
Sumber : Data Pribadi
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