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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki aktivitas serta kesibukan yang berbeda – beda tiap 

harinya. Terkait dengan kesehatan, aktivitas tersebut dapat mempengaruhi tubuh 

secara fisik maupun psikologis. Saat ini perkembangan era teknologi modern yang 

semakin canggih memiliki peran yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam 

segi pola hidup serta aktivitas pekerjaan. Berkat bantuan teknologi yang canggih maka 

sarana – sarana yang dibutuhkan manusia dapat diciptakan dengan lebih mudah dan 

praktis. Namun hal tersebut dapat menimbulkan efek samping yang mana dapat 

menyebabkan manusia terlena akan mengerjakan segala hal secara praktis sehingga 

manusia itu sendiri akan cenderung malas atau tidak terbiasa untuk mengerjakan 

pekerjaan – pekerjaan yang lebih menggunakan tenaga. Pekerjaan - pekerjaan yang 

dilakukan dengan duduk berdiam diri di depan komputer juga dapat mengakibatkan 

postur tubuh yang kurang baik. Kebiasaan tersebut tentu dapat mempengaruhi pola 

hidup serta kesehatan manusia secara fisik maupun non fisik.  

Kesehatan manusia merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

diperhatikan. Jika kita kurang memperhatikan kesehatan dan tidak rutin melakukan 

aktivitas kebugaran maka akan muncul permasalahan – permasalahan seperti 

penurunan imun atau daya tahan tubuh, berat badan menjadi tidak ideal, postur tubuh 

yang kurang baik, mudah terjadinya peningkatan stres, dan menjadi jarang 
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berkeringat sehingga racun pada tubuh tidak di sekresikan secara teratur. Jika faktor 

– faktor tersebut sudah mempengaruhi kesehatan manusia, maka mobilitas kerja 

manusia juga akan berkurang menjadi tidak maksimal. Namun ketika keadaan fisik 

maupun non fisik pada manusia terasa bugar dan segar maka mobilitas kerjanya juga 

akan semakin baik. Kebugaran tubuh dapat dicapai melalui bermacam – macam jenis 

olahraga atau exercise, salah satunya menurut dr. Sophia B. Hage, SpKO dari Sport 

Medicine Recident University of Indonesia,  terdapat berbagai macam jenis exercise, 

salah satu contohnya seperti cardio yang dapat mempengaruhi peningkatan aliran 

darah menuju ke otak, lalu otak akan mendapat pasokan oksigen dengan lancar 

sehingga kinerja otak dapat berkembang secara lebih maksimal.  

Dalam upaya mendukung kebugaran dan kesehatan tubuh manusia, maka 

dibutuhkan sarana Pusat Kebugaran dan Relaksasi. Sarana ini akan menyediakan 

fasilitas – fasilitas untuk meningkatkan kebugaran tubuh dengan adanya beberapa 

program olahraga berbasis non kompetisi yang selain itu juga dapat mendukung 

kesehatan psikologis manusia dan menyembuhkan atau memperbaiki postur tubuh 

atau keluhan pada tubuh yang dapat diatasi melalui gerakan olahraga dan terapi. 

Disamping itu juga terdapat fasilitas relaksasi yang dapat memanjakan tubuh serta 

memberikan kesegaran pada tubuh dan pikiran. Dalam melakukan kegiatan 

kebugaran dan relaksasi dibutuhkan kondisi lingkungan yang nyaman, asri, tenang, 

dan memiliki tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan serta fasilitas yang memadai. 

Dengan perencanaan dan perancangan projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi ini 

diharapkan dapat mewadahi kebutuhan manusia dalam meningkatkan kesehatan 

secara fisik maupun non fisik dengan lingkungan yang mendukung. 
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Kota Baru Parahyangan (KBP) merupakan lokasi pilihan untuk perancangan 

projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi ini. KBP sendiri merupakan projek skala kota 

berupa Kota Mandiri yang mengusung tema Kota Pendidikan yang terletak di 

kecamatan Padalarang, kabupaten Bandung Barat. Wilayah ini masih sangat asri dan 

sejuk. Kota ini masih berkembang sehingga pertumbuhan penduduk, sarana, dan 

fasilitas semakin bertambah selang berjalannya waktu. Sehingga dengan kondisi 

tersebut, KBP dapat menjadi lokasi yang berpotensi untuk mengembangkan fasilitas 

kebugaran dan relaksasi yang didukung oleh lingkungan serta kebutuhan masyarakat 

KBP dan sekitarnya akan pentingnya menjaga kebugaran dan relaksasi pada tubuh. 

Sarana ini akan memberikan fasilitas – fasilitas peningkatan kebugaran tubuh dengan 

adanya beberapa program olahraga kebugaran berbasis non kompetisi serta fasilitas 

terapi dan relaksasi untuk tubuh.  

Maka, berdasarkan latar belakang yang ada perancangan projek ini perlu 

mempertimbangkan faktor – faktor apa saja yang diperlukan untuk membangun suatu 

Pusat Kebugaran dan Relaksasi yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam segi 

kesehatan fisik yang juga dapat berpengaruh ke kondisi psikologis. Dengan adanya 

jenis olahraga atau exercise yang ditetapkan pada projek, diperlukan studi khusus 

mengenai jenis olahraga tersebut beserta dampaknya pada fisik dan psikologis 

manusia, dan juga lingkungan yang mendukung kenyamanan pelaku supaya nantinya 

desain bangunan menjadi lebih maksimal. 

1.2 Pernyataan Masalah Desain 

Projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi di Kota Baru Parahyangan memiliki 

beberapa permasalah desain yang dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana menciptakan kenyamanan akustik pada fungsi bangunan 

kebugaran dan relaksasi? 

2. Bagaimana menciptakan suasana ruang dan lingkungan yang mendukung 

kenyamanan dan konsentrasi dalam melakukan kegiatan exercise, terapi, 

maupun relaksasi? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari perancangan projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat merancang sebuah Pusat Kebugaran dan Relaksasi dengan 

kenyamanan akustik yang dapat mendukung aktivitas yang optimal. 

2. Dapat menciptakan Pusat Kebugaran dan Relaksasi dengan suasana ruang 

dan lingkungan yang mendukung kenyamanan dan konsentrasi dalam 

melakukan kegiatan exercise, terapi, maupun relaksasi. 

1.4 Manfaat 

Dalam perancangan dan pembangunan projek Pusat Kebugaran dan 

Relaksasi ini nantinya akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Praktis 

a. Mendesain bangunan dengan kenyamanan akustik yang dapat mendukung 

aktivitas yang optimal. 
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b. Mendesain bangunan dengan suasana ruang dan lingkungan yang 

mendukung kenyamanan dan konsentrasi dalam melakukan kegiatan 

exercise, terapi, maupun relaksasi. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat (Pengunjung) 

Dapat menciptakan sarana untuk meningkatkan kebugaran serta relakasi pada 

tubuh secara fisik maupun non fisik untuk masyarakat di Kota Baru 

Parahyangan dan sekitarnya dengan lingkungan yang asri dan mendukung 

kenyamanan pelaku. 

3. Manfaat Bagi Pengembang dan Pemerintah 

Dapat meningkatkan kualitas dan pemasaran untuk Kota Baru Parahyangan 

sebagai kota baru mandiri dengan memiliki sarana atau fasilitas kebugaran 

dan relaksasi yang dapat mewadahi kebutuhan penduduk serta dapat 

meningkatkan perekonomian dalam bidang olahraga dan kesehatan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang mengenai projek, pernyataan permasalahan 

desain, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan. 

1.5.2 BAB 2 Gambaran Umum  

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai fungsi Pusat 

Kebugaran dan Relaksasi, lokasi di luar tapak, dan gambaran umum tapak. 
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1.5.3 BAB 3 Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang analisa fungsi bangunan, analisa 

tapak, analisa lingkungan buatan, dan analisa lingkungan alami. 

1.5.4 BAB 4 Analisa Masalah 

Bab ini berisi kajian berupa kajian komprehensif serta pernyataan 

masalah desain yang terdapat pada projek Pusat Kebugaran dan Relaksasi. 

1.5.5 BAB 5 Kajian Teori 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori – teori yang berkaitan untuk 

mendukung perancangan projek sebagai acuan untuk pemecahan masalah yang 

ada. 

1.5.6 BAB 6 Pendekatan Desain 

Bab ini membahas tentang pernyataan sikap dalam pemecahan masalah 

desain berdasarkan penelusuran masalah pada bab sebelumnya yang berupa 

pendekatan desain.  

1.5.7 BAB 7 Konsep Perencanaan 

Pada bab ini berisi tentang ketetapan konsep perencanaan desain sebagai 

landasan atau acuan dalam tahap perancangan projek ini. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 


