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ABSTRAKSI
 

Pada masa sekarang ini kesehatan tubuh sangatlah besar artinya bagi orang yang 

memiliki tingkat kesibukan yang cukup tinggi. Dari kegiatan-kegiatan mereka yang menyita cukup 

banyak waktu sehingga kesehatan tubuh terkadang dilupakan. 

Dengan adanya tuntutan dari kondisi ini maka bermunculan fasilitas-fasilitas umum yang 

bertujuan untuk menampung indivldu-indivldu yang ingin melakukan refreshing dan 

menghilangkan kejenuhan akibat dari IUtinitas sehari-hari. Salah satu fasilitas tersebut adalah spa. 

Spa bcrasal dari bahasa itali yaitu salute per aqua yang berarti perawatan kesehatan 

tubuh dengan perantara air. Seiring dengan perkembangan jaman perawatan spa dikembangkan dan 

disempumakan dengan menambahkan program-program perawatan antara lain pemijatan, 

perawatan kulit muka dan rangkaian terapi-terapi yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan 

jasmani dan rohani. 

Dengan adanya spa di Yogyakarta khususnya di kawasan wisata Kaliurang ini 

diharapkan dapat mewadahi kebutuhan dari rnasyarakat Yogyakarta untuk mendapatkan fasilitas 

spa. 

Spa di kawasan wisata Kaliurang ini memiliki fasilitas antara lain perawatan pemijatan, 

hidroterapi dan ditunjang dengan fasilitas olah raga yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan 

jasmani dan rohani. Selain fasilitas-fasilitas yang tersebut spa ini juga didukung dengan adanya 

cottage dan vila-vila guna menunjang kegiatan dari fungsi utama bangunan. 
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KATA PENGANTAR
 

ksaltnnu' cdaikum CWr. ~ 

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga dapat diselesaikannya tugas akhir dengan judul Spa di Kawasan 

Kaliurang, Yogyakarta ini. 

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak 

dibimbing dan dibantu oleh berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada : 

1.	 Bapak IT. Revianto Budi S, M. Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

2.	 Bapak IT. H. Munichy B Edrees, M. Arch, selaku dosen pembimbing yang se1alu 

bersedia mernbimbing, mengarahkan dan mernberi ilmu yang sangat berarti dalam 

proses penyelesaian tugas akhir ini. 

3.	 Bapak dan Mama' tercinta: " Terima kasih atas semua dorongan baik moril terutama 

materiel, .. walau perih selalu kau topangjalanku". 

4.	 Bapak. Drs. H. Kusman Abdi, MA, tCTima kasih atas don-don dan motivasi yang Bapak 

berikan. 

5.	 Mas Warsono, Mba' Indrn dan Dek Sekar, terima kasih atas semua hantmmya haik 

moril maupun materiel. 

6.	 Mba Pipit dan Bang Hendry, terima kasih atas dorongan dan nasihat-nasihatnya. 

7.	 Lintang Kusuma Dewi, terima kasih atas segala bantuannya baik moril maupun 

materiel. 

8.	 Novan dan Yani, terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan maket tugas 

akhir. 

9.	 Tyas yang telah mernbantu menyelesaikan gambar tugas akhir ini 

10. Nia, Dewi dan Maya yang telah bersama-sama kita menyelesaikan tugas akhir, 

11. Semua ternan-ternan Arsitektur UII. 
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12. Se1uruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang te1ah membantu 

terse1esaikannya tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang 1ebih baik dari

Nya, Amien. 

Akhir kata, semoga semua kebaikan yang te1ah diberikan oleh pihak-pihak yang 

te1ah membantu akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT, .,. Amien. 

Terima Kasih 

&crsscrlcnnu'crhikum &r. ~ 

Yogyakl:lI1:a, 28 Januari 2004 

II roo,~ 

98512140
 

v 


