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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   LATAR BELAKANG 

Dewasa ini maraknya berbagai bisnis baru yang muncul menjadikan 

persaingan di berbagai bidang semakin kompetitif, sehingga hal ini mengundang 

berbagai potensi yang baru termasuk dalam bidang spa atau Solus per Aqua. Spa 

sendiri juga identik dengan pijat. Pada zaman Romawi dan Yunani, para dokter 

menganggap pijat sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan dan 

menghilangkan rasa sakit. Sentuhan tangan memiliki keajaiban tersendiri. Setiap 

manusia membutuhkan sentuhan itu untuk merangsang saraf agar kembali seperti 

semula (www.suaramerdeka.com, Ega, didownload tgl. 16 Oktober 2011). 

Sebenarnya pijat relaksasi besar manfaatnya bagi tubuh kita, yaitu: untuk 

relaksasi, pemulihan dari kepenatan, mencegah penyakit, meredakan rasa sakit, 

mempercepat pemulihan dari perubahan lingkungan yang tiba – tiba, dan untuk 

kenyamanan (Handoyo, 2008). 

Karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan 

kebutuhan akan kesehatan ini semakin meningkat, maka muncullah banyak 

tempat Spa atau tempat-tempat untuk relaksasi.  Selain itu munculnya 

fenomena usaha pijat relaksasi dan spa juga disebabkan oleh kehidupan kota 

yang semakin penuh dengan rutinitas, persaingan, aktivitas, polusi, dan stress 

yang semakin tinggi. Untuk meredakan dan menstabilkan tekanan yang 
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berlebihan akibat masalah kehidupan dunia, maka bermunculan berbagai 

macam usaha pijat relaksasi  dan spa dimana-mana dengan berbagai macam 

teknik seperti pijat refleksi, terapi ikan, dan sebagainya. 

Penelitian ini akan menyusun bisnis plan tentang ”SPA” yang merupakan 

usaha yang bergerak di bidang relaksasi dengan Konsep bisnis untuk usaha 

SPA ini adalah Spa Keluarga dengan jenis SPA yaitu Day Spa .Day Spa 

sendiri pada saat ini adalah jenis SPA yang paling banyak diminati di kota-

kota metropolitan. Dapat menjamin kepada customer dalam waktu beberapa 

jam mendapatkan perawatan SPA untuk memulihkan kesegaran tubuh & 

pikiran. Karena dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, oleh sebab itu 

dinamakan DAY SPA. Desain SPA ini akan dibuat dengan nyaman sehingga 

membuat pengunjung melupakan kepenatan mereka.Dan juga diiringi alunan 

musik lembut untuk membantu agar konsumen dapat menikmati suasana 

relaksasi dengan perasaan yang tenang.Karena konsep SPA ini adalah Spa 

keluarga maka akan diberi sekat berupa tirai dan dinding pembatas setinggi 

200cm untuk menjaga kenyamanan.Target konsumen yang dipilih oleh bisnis 

SPA ini adalah penduduk yang berada di kota Semarang. 

 Keunggulannya dari bisnis SPA ini antara lain adalah fasilitas yang 

akan ditawarkan kepada konsumen, yaitu fasilitas pijat dengan nuansa alam 

meskipun di tengah kota, konsumen dapat relaks dengan melakukan pijat 

refleksi juga adanya fasilitas lain seperti cafe untuk mereka yang ingin 

berbincang dan sekedar bertemu teman, atau mengisi waktu sembari 
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melemaskan otot-otot yang tegang. Konsep bisnis ”SPA AND 

REFLEXSIOLOGY” adalah spa, refleksi, sekaligus dilengkapi dengan cafe. 

Selain itu memiliki konsep Spa Keluarga. 

Di Semarang yang ada selama ini masih belum memberikan fasilitas 

pelayanan plus (pijak refleksi, yang dilengkapi dengan cafe, serta ada nuansa 

alam) seperti demikian. Adapun nama pesaingnya antara lain adalah: 

1. Passion (Jl. MGR. Soegiyopranoto)  

2. Ceria ( Plasa Simpang Lima – Lantai Dasar ) 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas 

tentang penyusunan bisnis plan ditinjau dari aspek pemasaran, operasional, 

sumber daya manusia, dan keuangannya. Sehingga penelitian ini berjudul:  

PERENCANAAN BISNIS ”SPA AND REFLEXSIOLOGY” 

 

1.2.      PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di depan, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah perencanaan bisnis  

“SPA AND REFLEXSIOLOGY” ditinjau dari aspek pemasaran, operasional, 

sumber daya manusia dan keuangan?” 
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1.3.     TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun perencanaan bisnis  

“SPA AND REFLEXSIOLOGY” ditinjau dari aspek pemasaran, operasional, 

sumber daya manusia dan keuangan.  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan tentang analisis bisnis atau 

usaha dan untuk mengetahui apakah usaha ini dapat dijalankan dan 

memiliki prospek yang bagus sehingga layak untuk dijalankan. 

b. Bagi kalangan akademisi 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya yang 

berhubungan dengan kelayakan sebuah bisnis atau usaha. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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