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Abstract 

The culture of beauty and health treatment has been known since Queen Shima in the 

seventh century and it becomes a cultural legacy. The treatment is wading or bathing 

into water, massage, and aroma therapy using a medicine that has been refined and 

specially formulated. Tirta Ayu Spa in Bojonegoro is one of many Spas that provides 

Javanese traditional services. This study aimed to describe and to find out what kind 

of services a Javanese Spa provides. This study used descriptive qualitative by 

interview and observation on the subject of study. The collected data then processed 

using observation, interview, and written sources. After that, the data was analyzed 

using medical theory by Foster and Anderson and obtained a result that Javanese Spa 

services have meaning and value in each treatment. The beauty of Javanese women 

consist of inner energy and inner aura which is represented by their creative ability 

and good personality including mind, body, and spirit treatments. Those must be 

balanced in order to achieve a thorough beauty which is known as Ngadi Saliro. This 

Spa treatment involves various parties such as the Spa manager, Spa therapist, mentor 

training center, customer service, and also customers. Each of these parties perform 

their roles so that it would be beneficial for the Spa owner and government. 

Traditional Spa is also one of Javanese cultural legacy. 
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Abstrak 

Budaya dalam perawatan kecantikan dan kesehatan sudah dikenal sejak Ratu Shima 

pada abad VII sehingga menjadi peninggalan budaya yang diwariskan. Perawatan 

yang dilakukan permaisuri dengan cara berendam atau mandi dengan media air dan 

terapi pijat serta aroma menggunakan rempah-rempah yang sudah dihaluskan dan 

diramu khusus. Salah satu Spa yang menyediakan pelayanan Tradisional Jawa adalah 

Tirta Ayu Spa di Bojonegoro.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan layanan 

Spa Jawa untuk mengetahui beragam layanan Spa Jawa.Penelitian  ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi pada subyek penelitian. 

Data yang terkumpul  kemudian diolah menggunakan teknik observasi (pengamatan), 

wawancara, sumber tertulis. Tahap selanjutnya dianalisis dengan teori kesehatan dari 

Foster dan Anderson memperoleh temuan data bahwa pelayanan Spa Jawa 

mempunyai makna dan nilai dalam setiap perawatan. Kecantikan yang terpancar dari 

wanita Jawa juga mencakup Inner Energy dan Inner Aura yang tampak secara 

keseluruhan dalam kemampuan berkarya dan juga kepribadian baik mencakup 

perawatan jiwa, raga serta jasmani dan rohani yang semuanya harus seimbang agar 

mencapai kecantikan menyeluruh yang dikenal dengan Ngadi Saliro. Perawatan Spa 

ini melibatkan berbagai pihak, yaitu manager Spa, Terapis Spa, Mentor training 

center, Customer service, serta pelanggan.Pihak-pihak tersebut menjalankan perannya 

sehingga menguntungkan bagi pengusaha Spa dan pemerintah, Tradisional Spa juga 

salah satu bentuk untuk pelestarian budaya Jawa. 

Kata Kunci: Layanan, Nilai, Filosofi Spa, Proses dan Bahan Rempah, Aktor yang 

berperan 

 

Pendahuluan 

Perawatan spa yang ada di 

Indonesia menawarkan beberapa jenis 

perawatan yaitu pemijatan, terapi olah 

fisik, terapi jiwa, gaya diet, terapi air, 

serta tempat-tempat pemandian 

bersejarah. Seperti hal nya spa di 

Indonesia yang mempunyai 

sejarah.Spa sudah dikenal sejak zaman 

duhulu dan sudah menjadi kebiasaan 

pada zaman modern untuk melakukan 

perawatan tubuh.Spa yang terdapat di 

Indonesia sudah terkenal dengan 

mandi air yang mengandung banyak 

mineral atau belerang untuk 

menyembuhkan penyakit yang ada di 

kulit atau pun hanya merileksasi otot-

otot yang kaku (Jumarani, 2009:12). 
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 Perawatan Spa terdapat budaya 

di dalamnya, diantara budaya 

perawatan air yang sangat disukai oleh 

masyarakat Indonesia maupun para 

wisatawan asing.Terapi air merupakan 

terapi utama selain aroma terapi dan 

terapi pijat. Perawatan yang 

menggunakan media air tidak lepas 

dari kehidupan dan tradisi dalam 

lingkungan kerajan-kerajaan yang ada 

di Indonesia, bahwa relief candi 

menggambarkan cikal bakal perawatan 

air yang disebut spa (Painel, 2003:12). 

Spa adalah suatu upaya 

kesehatan tradisional dengan 

pendekatan holistic, berupa perawatan 

menyeluruh menggunakan kombinasi 

keterampilan hidroterapi, pijat, 

aromaterapi, dan ditambahkan 

pelayanan makanan minuman  sehat 

serta olah aktivitas fisik (Jumarani, 

2009:20). 

Manfaat Terapi Air; 

(i)meningkatkan produksi hormon seks 

yang membantu mengatur potensi 

seksusal pada laki-laki dan fertilitas 

pada wanita. (ii)meningkatkansirkulasi 

pada orang-orang yang menderita 

demam ekstremitas yang diikuti 

peningkatan derajat enzim yang 

membantu sirkulasi. (iii)mengurangi 

peluang serangan jantung dan stroke 

karena air mampu menignkatkan. 

fungsi pembekuan darah. 

(iv)memperbaiki tingkat simpton 

menopause yang tidak menyenangkan 

(Chaiton, 2010:5) 

 Banyak nya masyarakat yang 

memilih jasa spa untuk merelaksasi 

dan mengembalikan kebugaran tubuh, 

maka banyak pengusaha yang melirik 

bahwa usaha ini memang menjanjikan. 

Spa itu sendiri berasal dari bahasa latin 

yaitu Sante Par Aqua atau Solus Per 

Aqua yang bermakna sehat melalui air. 

Dengan itu perawatan spa didasari 

dengan menggunakan media air seperti 

mandi dengan gelombang air 

(hydrotherapy), terapi panas 

(thermotherapy), terapi mandi 

semprot, mandi bunga, dan mandi 

rempah-rampah / herbal yang 

semuanya berguna untuk relaksasi 

tubuh dan pikiran secara menyerluruh 

(Jumarani, 2009:8). 
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Budaya Jawa yang 

menjelaskan dengan cermat setiap 

tahap kehidupan harus juga diiringi 

dengan rasa syukur. Maka mandi 

dengan media air pula dijadikan untuk 

pembersihan diri. Perawatan yang 

dilakukan di spa sekarang sebelum 

melakukan tahap pemandian dengan 

air, maka akan dilakukan dengan 

massage terlebih dahulu atau 

pemijatan dengan menggunakan lulur 

kuning dari Jawa. Rajin menjaga 

kesehatan dengan melakukan facial, 

meringankan pikiran dengan berendam 

atau mandi aroma untuk mengangkat 

kulit mati dapat menumbuhkan 

pemikiran positif pada diri 

sendiri.Dengan banyaknya spa 

sekarang ini, maka setiap spa 

mengeluarkan produk perawatan nya 

sendiri dengan standarisasi yang sudah 

dipatenkan oleh BPOM.Begitu juga 

Tirta Ayu Spa yang menghasilkan 

produk perawatan yang digunakan 

untuk Spa dengan produksi sendiri 

yang sudah memenuhi sertifikasi Halal 

maupun aman untuk kesehatan.Tidak 

kalah pentingnya juga adalah sumber 

daya manusia (Terapis) yang harus 

mempunyai prinsip etika profesional 

dalam menghadapi klien.Seperti 

memberikan pelayanan yang ramah, 

tulus, iklas dan santun untuk semua 

klien, bersikap sopan dan menghargai 

berbagai kritik atau pujian, 

komunikatif dan simpatik, menerapkan 

standart operation procedure, tepat 

waktu dalam pelayanan (Jumarani, 

2009:22). 

Pada artikel ini menjelaskan 

layanan Spa di Tirta Ayu Spa dan 

bahan rempah yang digunakan, dan 

filosofi, nilai budaya dalam perawatan 

Spa Jawa, serta aktor yang berperan 

dalam layanan Tirta Ayu Spa. Tirta 

Ayu Spa yang mengadaptasi pelayanan 

Spa yang disediakan mencakup Spa 

Jawa beserta dengan gaya bangunan 

dan suasana Spa tentang budaya Jawa. 

Layanan Spa Jawa mempunyai 

nilai buadaya, filosofi dalam setiap 

gerakan pemijatan yang dilakukan 

terapis, dan bahan yang digunakan 

masih menggunakan bahan rempah-

rempah Indonesia yang alami, serta 
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orang-orang berperan di dalam Spa 

yaitu terapis, manager, customer 

service, serta pelanggan. Tiga rumusan 

tersebut membuat peneliti merasa 

tertarik melakukan penelitian 

mengenai pelayanan Spa di Tirta Ayu 

Spa. 

Metode 

 Artikel ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan 

mendeskripsikan hasil 

penelitian.Penelitian ini dilakukan di 

Tirta Ayu Spa Bojonegoro, Kecamatan 

Bojonegoro dengan melibatkan 

delapan informan yang berperan dalam 

Spa.Waktu wawancara dengan subyek 

yang cukup dan pengetahuan 

mengenai sejarah dan filosofi Spa 

Jawa. 

 Teknik pengumpulan data 

dilaksanakan dengan Tanya jawab atau 

wawancara secara langsung pada 

delapan subyek tersebut. Proses 

wawancara yang dilakukan peneliti 

pada subyek dilakukan di tempa Tirta 

Ayu Spa. Peneliti melakukan 

wawancara di berbagai sudut ruangan 

pada saat Spa berlangsung. Subyek 

yang akan diwawancarai yaitu Ibu Isti 

selaku manager Spa, Ibu Rini dan Ibu 

Silfi selaku Terapis Spa, Ibu Nunung 

selaku Marketing & Business 

Development, Risa, Vera Sinta, Aldis 

selaku pengunjung Spa.  

 Peneliti juga melakukan 

observasi pada delapan subyek 

penelitian. Proses observasi yang 

berlangsung, peneliti mengikuti semua 

kegiatan delapan subyek penelitian 

dalam perawatan Spa. Mulai dari 

perawatan Spa rambut, facial 

treatment,body teratment, slimming 

treatment, V-Spa atau ratus, hingga 

perawatan tangan dan kaki. 

 Data yang diperoleh setelah 

tahap observasi peneliti akan 

melakukan peneliti akan membuat 

transkrip hasil wawancara yang telah 

dilakukan dan akan diklasifikasi 

menurut pokok permasalahan. 

Selanjutnya pengolahan data yang 

sudah diklasifikasi berdasarkanlayanan  

Spa Jawa di Tirta Ayu Spa akan 

dikumpulkan sesuai pembahasan 
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permasalahan  menjadi sebuah 

laporan. Setelah semua data yang 

sudah terkumpul, maka peneliti akan 

menjabarkan permasalahan dan fokus 

penelitian dengan menggunakan 

literatur dari berbagai sumber.  

Data yang sudah setengah jadi 

diolah dengan cara memeriksa kembali 

hasil observasi dan wawancara, 

sehingga akan mengetahui nilai, 

filosofi, proses, serta bahan yang 

digunakan dalam Spa Jawa dengan  

dikaitkan dengan teori Antropologi 

dan dapat meraik kesimpulan atas 

jawaban permasalahan yang di dapat. 

Hasil dan Pembahasan 

 Perawatan yang dilakukan 

merupakan sebuah tradisi yang sudah 

turun menurun sejak masih kecil 

hingga dewasa.Sebagai contoh adalah 

Ratu Shima dari kerajaan Jawa pada 

abad VIII dikenal kewibawaannya 

namun tetap mempesona setiap 

penampilannya.Begitu juga dengan 

Roro Jonggrang Ratu Boko Prambanan 

dikenal sangat cantik dan keelokan 

tubuhnya.Selain itu ada Ken Dedes 

pada abad XII atau Pradnya Paramita 

yang sangat legendaris dengan 

kemampuan memunculkan 

kecantikannya disebut Mustaking 

Wanodya yaitukecantikan dari seorang 

wanita. Pada Abad XIII pada Kerajaan 

Majapahit muncul Thribuana 

Tunggadewi dan Putir Gayatri yang 

dikenal sebagai lambing wanita yang 

piawai menyeimbangkan kecantikan 

lahir dan batinnya sehingga tampil 

sebagai priyayi Majapahit (Jumarani, 

2009:10). 

 sejarah yang memunculkan 

sosok yang dikagumi oleh masyarakat 

tidak hanya perawatan luar saja atau 

fisik saja yang cantik, akan tetapi 

semua mencakup Inner Energy dan 

Inner Aura yang tampil secara 

keseluruhan baik dalam kemampuan 

untuk berkarya dan juga kepribadian 

yang baik. Perawatan badan yang 

dilakukan dalam kerajaan sering 

dikenal dengan istrilah ngadi saliro, 

diambil dalam bahasa Sansekerta yang 

mempunyai arti mempercantik 

diri.Ngadi Saliro ini perawatan yang 

mencakup perawatan jiwa, raga serta 
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jasmani dan rohani yang semuanya 

harus seimbang agar tercapai 

kecantikan menyeluruh. Badan atau 

tubuh merupakan modal utama dalam 

kehidupan, jika dirawat secara 

menyeluruh maka akan terpancar 

kecantikan yang sempurna serta 

bentuk rasa syukur kepada Tuhan telah 

diberikan tubuh yang sehat (Jumarani, 

2009:12). 

 Dalam tradisi Jawa juga 

mengenal tentang perawatan yang 

dilakukan dari seorang anak itu lahir, 

tumbuh menjadi remaja, dan dewasa 

sehingga siap akan menikah dengan 

pasangan, serta pasca menikah tetap 

harus menjalani perawatan agar tetap 

menjaga kesehatan seutuhnya sebagai 

wanita.  

Tirta Ayu Spa memiliki 

perawatan yang sudah menjadi warisan 

budaya Jawa, diantaranya pada bayi 

yang barusan lahir dan untuk ibu yang 

baru melahirkan, untuk anak remaja 

yang baru pertaman kali mengalami 

haid, perawatan pada calon pengantin 

menjelang pernikahan, serta setelah 

menikah wanita harus tetap menjalani 

perawatan untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangga dengan 

suami, tak lupa suami juga harus 

menjalani perawatan sesekali. 
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PERAWATAN DI TIRTA AYU SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Layanan di Tirta Ayu Spa 

Sumber: Data Lapangan. 

Slimming 

Teratment 

Hair 

Spa 

Facial 

Treatment 

Body 

Treatment 
V-Spa atau 

Ratus  

1. Susut Singset 

Ritual 

2. Royal Ayu Dara 

3. Slimming 

Treatment 

1.Tandika Sri 

Post Natal Lindya 

2. dara Ayu V-

Spa 

3. Exotic Tirta V-

Spa 

4. Citro Raras 

Penganten V-Spa 

5. Swarga 

Asmaradana 

6. Rapet Arum V-

Spa 

7. Resik Arum V-

Spa 

8. Vaginal 

Acupressure/toto

k 

1. Javanese Scrubs 

(Lulur Jawa) 

2. Hot Stone 

Massage (perawatan 

tubuh menggunakan 

batu panas atau 

hangat) 

3. Tirta Queen Mas 

1. Traditional Facial 

2. Jade Anti Aging 

3. Facial Madu 

Perawatan 

Rambut dan 

Masker Rambut 
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Bagan 1 di atas merupakan 

jenis perawatan yang ada di Tirta Ayu 

Spa, diantaranya Slimming 

Teratmentatau perawatan yang khusus 

konsen untuk menurunkan berat badan 

agar tetap stabil atau dalam batas 

normal sesuai dengan tinggi 

badan.Kedua perawatan rambut, 

Rangkaian dalam hair Spa ini meliputi 

dengan membersihkan rambut dengan 

sampo, kemudian memberikan pijatan 

khusus serta melumuri seluruh rambut 

dan kulit kepala dengan masker 

kemudian dibalut dengan kain dan di 

diamkan selama beberapa menit. 

Setalah masker mongering, maka akan 

dilakukakan bilas dengan air. 

Selanjutnya dilakukan pemijatan 

khusus dengan gerakan melingkar 

yang dapat membuka pori-pori 

rambut.Perawatan Wajah, pasien 

akan dimanjakan dengan pijatan 

khsuus dan ramuan herbal untuk 

meremajakan kulit wajah agar terlihat 

kencang, harum, serta bebas dari 

jeawat atau komedo. Body Treatment 

adalah perawatan yang ditujukan untuk 

badan, khususnya seorang wanita juga 

harus pintar untuk merawat diri. 

Perawatan tubuh ini bisa dilakukan 

dengan cara pemijatan, mandi, serta 

lulur.V-Spa atau sudah dikenal dengan 

nama ratus merupakan perawatan yang 

dikhususkan untuk perawatan organ 

bagian intim atau vagina pada 

perempuan.Rangkaian perawatan yang 

secara holistik ditujukan untuk 

kesehatan organ intim, mencegah 

datangnya penyakit 

kelamin.Perawatan Tangan dan 

Kaki,Perawatan tangan dan kaki ini 

untuk mengembalikan kesehatan kulit, 

menghilangkan kepenatan agar 

menjadi rileks, menghilangkan bau 

pada tangan dan kaki yang sering 

berkeringat, melembuttkan bagian 

kulit yang kasar, membersihkan kulit 

keras yang berada di kuku atau tumit, 

serta menghilangkan kotoran yang 

menempel. 

Aktor yang berperan dalam Spa 

selain dari pendiri Spa ada berapa 

bagian yaitu terapis, manager, dan 
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karyawan lainnya serta peran pelanggan untuk mendukung  

pengembangan Spa. Selain 

pelayanan yang diberikan dalam 

rangkain Spa, tersedia juga produk-

produk perawatan yang alami 

diproduksi oleh pabrik sendiri yang 

juga berada di Bojonegoro.Produk ini 

tersedia di berbagai tempat Spa Tirta 

Ayu dan dengan penawaran harga 

yang tidak cukup terjangkau oleh 

semua kalangan. Produknya antara 

lainPerawatan wajah gold berguna 

untuk mengangkat kotoran yang 

bercampur minyak wajah, sekaligus 

mencerahkan kulit dan member 

kelembaban. Tirta ayu chocolate scrub, 

Mengangkat sel kulit mati dengan efek 

scrub alami secara cepat.V-massage 

cream, Melancarkan peredaran darah 

sekitar vagina dan memberikan 

kelembaban.Herbal foot bath salt, 

Menghilangkan rasa pegal, dan 

membunuh bakteri pada kaki serta 

menjadikan lembut. 

Simpulan 

Spa Jawa mempunyai filosofi 

dan nilai-nilai budaya dalam 

perawatan Spa Jawa, yaitu masyarakat 

keturunan Jawa memiliki banyak 

peraturan dan pantangan. Setiap proses 

akan dilalui dalam upacara yang 

mempunyai berbagai makna dan nilai 

yang terkandung. Media yang 

digunakan dalam setiap proses upacara 

yaitu air yang dipercaya sebagai 

sumber kekuatan dan mampu 

membersihkan tubuh dari pengaruh 

negatif yang datang dari luar dalam hal 

fisik atau spiritual. Upacara atau ritual 

memiliki makna dan nilai terhadap 

kehidupan saat itu, misalnya upacara 

yang dilakukan oleh wanita Jawa 

dimulai dari lahir sampai menikah 

dalam Upacara Siraman pra 

pernikahan midodareni,  Upacara 

Tetesan atau makna seorang wanita 

yang baru memasuki menstruasi, 

Upacara Mitoni atau tujuh bulanan 

menandakan usia kehamilan berumur 

tujuh buan merupakan simbol 

pembersihan diri agar calon orangtua 

dan bayi yang ada di kandungan 

selamat, Upacara Selapan dilakukan 

pada bayi berumur tiga puluh enam 
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hari, Upacara Ruwatan dan Upacara 

Syukuran Desa mempunyai makna 

keselamatan hidup dan memperoleh 

kebahagiaan.  

Kecantikan yang terpancar dari 

wanita Jawa juga mencakup Inner 

Energy dan Inner Aura yang tampak 

secara keseluruhan dalam kemampuan 

berkarya dan juga kepribadian baik. 

Selain rangkaian upacara, wanita Jawa 

merawat badan yang sudah dilakukan 

oleh Ratu di kerajaan Jawa disebut 

ngadi saliro, perawatan yang 

mencakup perawatan jiwa, raga serta 

jasmani dan rohani yang semuanya 

harus seimbang agar mencapai 

kecantikan menyeluruh. 

Masyarakat lebih memilih 

untuk pergi  ke tempat Spa karena 

memiliki banyak manfaat jika 

seseorang datang ke tempat Spa, 

pengunjung akan dimanjakan dalam 

setiap proses perawatan dengan 

gerakan terapis memiliki irama lembut 

dan seperti sedang menari seperti 

pelayanan di kerajaan Jawa.akan 

menikmati perawatan yang ditawarkan 

sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu 

pelanggan akan menikmati interior dan 

fasilitas yang bernuansa Jawa, serta 

perawatan menggunakan ramuan 

herbal tradisional yang disajikan 

terapis saat perawatan. 

Perawatan Spa ini melibatkan 

banyak pihak, yaitu pendiri 

perusahaan, manager Spa, Terapis Spa, 

Mentor training center, Customer 

service, serta pelanggan. Pihak swasta 

atau pengusaha dan Pemerintah juga 

tertarik dalam pengembangan usaha 

Spa.Hal itu dikarenakan pemerintah 

mempunyai keinginan agar Spa 

Tradisional Indonesia dapat menjadi 

salah satu destinasi wisata, dimana 

wisata Spa merupakan bagiam dari 

pengembangan wisata budaya.Spa 

Indonesia mempunyai petensi dan 

berpeluang menjadi andalan 

pembangunan pariwisata 

Indonesia.Selain usaha Spa 

menguntungkan bagi swasta dan 

pemerintah, namun tradisional Spa 

juga merupakan salah satu bentuk 

untuk pelestarian budaya Jawa. 
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