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Organizational Citizenship Behaviour dan Perceived Organizational 
Support terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Rumah Sakit

(Organizational Citizenship Behaviour and Perceived Organizational Support 
on Enhancement of Employee Hospital Performance)

Ria Chandra Kartika, Muhammad Risya Rizki
STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr Soetomo
Surel: riachandrakartika@gmail.com

ABSTRACT

HR has a very important role in achieving organizational goals in addition to other resources that the organization has. Based on 
patient visit data in RSIA NUN from 2014, 2015 and 2016 respectively were as follows: 19,823, 18,775. and 17,776. The purpose of this 
research was to analyze the relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior. POS is 
employee confidence regarding the extent to which an organization respects employee contributions. whereas OCB is employee behavior 
that exceeds the required role. This study used an observational analysis model with a crossectional research design. Based on the results 
of the analysis, it is known that the Hospital has provided sufficient POS to employees of 85.3%, but most employees in the hospital have 
less OCB which is equal to 73.5%. From the results of the crosstab it was found that people who rated the pos were low, had a low OCB 
too. It means that the POS that has been given by the Hospital to employees is not yet able to make OCB employees good.

Keywords: Hopital, POS, and OCB

ABSTRAK

SDM mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi disamping sumber daya lain yang dimiliki 
organisasi. Berdasarkan data kunjungan pasien di RSIA NUN dari tahun 2014, 2015 dan 2016 berturut-turut adalah sebagai berikut: 
19.823, 18.775. dan 17.776, berdasarkan data tersebut terlihat terjadi penurunan kunjungan pada setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis hubungan antara Perceived Organizational Support (POS) dengan Organizational Citizenship Behavior 
(OCB). POS adalah keyakinan karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan peduli terhadap 
kesejahteraan dirinya sedangkan OCB adalah perilaku karyawan yang melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak secara langsung 
atau eksplisit diakui oleh sistem formal. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis observasional dengan rancangan 
penelitian cross sectional. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa RS telah memberikan POS yang cukup kepada karyawan yaitu 
sebesar 85.3%, namun sebagian besar karyawan di RSIA NUN mempunyai OCB yang kurang yaitu sebesar 73.5%. Dari hasil crosstab 
antara POS dan OCB didapatkan hasil bahwa orang yang menilai pos rendah yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 100% memiliki 
penilaian OCB yang rendah pula. Dalam hal ini yang berarti POS yang telah diberikan RS kepada karyawan belum bisa untuk membuat 
OCB karyawan baik atau tinggi.

Kata kunci: Rumah Sakit, POS dan OCB

PENDAHULUAN

Organisasi rumah sakit merupakan organisasi yang 
unik dan kompleks. Unik karena di rumah sakit terdapat 
suatu proses yang menghasilkan jasa perhotelan sekaligus 
jasa medik dalam bentuk pelayanan kepada pasien yang 
rawat inap maupun yang berobat jalan. Kompleks karena 
terdapat permasalahan yang sangat rumit di mana rumah 
sakit merupakan suatu organisasi padat karya dengan latar 
belakang pendidikan yang berbeda–beda, didalamnya 
terdapat berbagai macam fasilitas pengobatan, berbagai 
macam peralatan, dan yang dihadapipun adalah orang–orang 
yang beremosi labil, tegang emosional, karena sedang dalam 
keadaan sakit, termasuk keluarga pasien.

Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat 
penting dalam pencapaian tujuan organisasi disamping 
sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Organisasi pada 
umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan harus 
mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, 
karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi 
kinerja tim atau kelompok kerja, dan pada akhirnya 
mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Studi perilaku organisasi, mengemukakan ada tiga faktor 
penentu perilaku dalam organisasi yaitu individu, kelompok, 
dan struktur. Ketiga hal tersebut dipelajari pengaruhnya 
pada organisasi dengan tujuan untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 
Beberapa variabel dependent dalam perilaku organisasi yaitu, 
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produktivitas, absensi, turnover, dan kepuasan kerja, perilaku 
menyimpang di tempat kerja dan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) (Robbins, 2006).

RSIA NUN Surabaya adalah rumah sakit swasta kelas C 
yang terletak di Surabaya. RSIA NUN Surabaya memberikan 
pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Berdasarkan hasil 
studi pendahuluan dengan melihat data kunjungan pasien 
rawat jalan, jumlah kunjungan pasien dari tahun 2014, 2015 
dan 2016 berturut-turut adalah sebagai berikut: 19.823, 
18.775. dan 17.776. Berdasarkan data tersebut diketahui 
bahwa kunjungan pasien rawat jalan di RSIA NUN Surabaya 
dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 
2016 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien rawat 
jalan di Instalasi Rawat Jalan RSIA NUN Surabaya sebesar 
5,32%. 

Berdasarkan hasil survey awal dengan melakukan 
wawancara karyawan di RSIA NUN Surabaya di bagian 
SDM, salah satu penyebab penurunan kunjungan adalah 
rasa ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan petugas 
di RSIA NUN Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan pengguna pelayanan instalasi rawat jalan RSIA 
NUN Surabaya didapatkan beberapa keluhan pasien seperti 
petugas kurang tanggap dan ramah, dan merasa hasil 
pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan 
pasien. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan 
kinerja pada karyawan instalasi rawat jalan RSIA NUN 
Surabaya. Penurunan jumlah pasien Instalasi Rawat Jalan dan 
terdapat ketidakpuasan pasien atas pelayanan yang diterima 
merupakan suatu masalah besar bagi rumah sakit.

Oleh karena itu, dengan adanya kajian “ Hubungan 
antara Organizational Citizenship Behaviour dan Perceived 
Organizational Support”, diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja karyawan di RSIA NUN Surabaya. 

MATERI

Perceived Organizational Support (POS)
Perlakuan dari organisasi yang diterima oleh karyawan 

ditangkap sebagai stimulus yang diorganisir dan di 
intepretasikan menjadi persepsi atas dukungan organisasi. 
Persepsi (yang dirasakan) ini akan menumbuhkan tingkat 
kepercayaan tertentu dari karyawan atas penghargaan yang 
diberikan organisasi terhadap kontribusi mereka (valuation 
ofemployees’ contribution) dan perhatian organisasi pada 
kehidupan mereka (care about employees’ well-being). 
Tingkat kepercayaan karyawan terhadap dukungan organisasi 
ini akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka atas pengalaman 
dan pengamatan tentang cara organisasi memperlakukan 
karyawannya (Rhoades & Eisenberger, 2002).

Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002), terdapat tiga 
anteseden dari Perceived Organizational Support (POS) 
yaitu: 
1. Keadilan yang diterima, Shore dan Wayne (1993) 

menyatakan bahwa keputusan yang adil dalam 

mendistribusikan sumber daya memiliki efek 
kumulatif yang kuat pada POS, dimana hal tersebut 
mengindikasikan adanya kepedulian organisasi pada 
kesejahteraan karyawan.

2. Dukungan Supervisor, Dampak supervisory support 
pada POS bergantung pada level dari supervisor itu 
sendiri, dimana semakin tinggi level supervisor yang 
memberikan dukungan, maka akan semakin berdampak 
pada perceived organizational support yang dirasakan 
karyawan.

3. Imbalan dan Kondisi Kerja Organisasi, Shore dan Wayne 
(1993) menyatakan bahwa kegiatan sumber daya manusia 
yang menunjukkan pengakuan atas kontribusi karyawan 
akan memiliki hubungan positif dengan Perceived 
Organizational Support (POS). Terdapat berbagai 
imbalan dan kondisi kerja yang diteliti hubungannya 
dengan POS seperti pengakuan, gaji, promosi, job 
security, autonomy, role stressors, pelatihan, dan ukuran 
organisasi.

Organizational Citizenship Behaviour (OCB)
Menurut Organ (1997), OCB adalah perilaku individu 

yang bebas, tidak secara langsung atau eksplisit diakui dalam 
sistem pemberian penghargaan dan dalam mempromosikan 
fungsi efektif organisasi. Atau dengan kata lain, OCB adalah 
perilaku karyawan yang melebihi peran yang diwajibkan, 
yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem 
reward formal (Bolino, Turnley dan Bloodgood, 2002). 
Bebas dalam arti bahwa perilaku tersebut bukan merupakan 
persyaratan yang harus dilaksanakan dalam peran tertentu 
atau deskripsi kerja tertentu, atau perilaku yang merupakan 
pilihan pribadi (Podsakoff et al, 2000).

Dimensi Organizational Citizenship Behaviour (OCB)
OCB pertama kali diajukan oleh Organ (1997) yang 

mengemukakan lima dimensi primer dari OCB adalah 
sebagai berikut:
a. Altruism 
 Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang 

mengalami kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi 
baik mengenai tugas dalam organisasi maupun masalah 
pribadi orang lain.

b. Conscientiousness
 Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi 

yang diharapkan perusahaan. Perilaku sukarela yang 
bukan merupakan kewajiban atau tugas karyawan. 

c. Sportmanship
 Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan 

yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan 
keberatan. 

d. Courtessy
 Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar 

terhindar dari masalah – masalah interpersonal. 
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e. Civic Virtue 
 Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada 

kehidupan organisasi (mengikuti perubahan dalam 
organisasi, mengambil inisiatif untuk merekomendasikan 
bagaimana operasi atau prosedur organisasi dapat 
diperbaiki, dan melindungi sumber yang dimiliki oleh 
organisasi.

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: 
Tahap I perencanaan, Tahap II pelaksanaan, dan Tahap III 
penulisan laporan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 
adalah organizational citizenship behaviour, dan perceived 
organizational support karyawan di RSIA NUN Surabaya. 
Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai masukan 
untuk peningkatan kinerja karyawan di RSIA NUN Surabaya. 
Model yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
observasional, dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Peneliti mengamati organizational citizenship behaviour dan 
perceived organizational support karyawan di RSIA NUN 
Surabaya dalam satu waktu tertentu.

HASIL PENELITIAN

Perceived Organizational Support (POS)
Perceived Organizational Support (POS) adalah 

keyakinan karyawan mengenai sejauh mana organisasi 
menghargai kontribusi karyawan dan peduli terhadap 
kesejahteraan dirinya. Hasil penilaian POS responden dapat 
dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Hasil penilaian responden terhadap Perceived 
Organizational Support di RSIA NUN Surabaya yang 
menyatakan cukup sebesar 29 responden atau 85,3% 
sedangkan yang lainnya menilai kurang dengan 5 responden 
atau 14.7%.

Organizatinal Citizenship Behaviour (OCB)
OCB adalah perilaku karyawan yang melebihi peran yang 

diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui 

oleh sistem formal. Penilaian per variabel OCB Pegawai 
RSIA NUN Surabaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan data tabel 2 dapat diketahui responden 
pada variabel OCB Courtesy dan Civic virtue memiliki 
penilaian yang rendah paling banyak. Pada variabel Courtesy 
terdapat 7 responden (20,6%) kategori sangat kurang dan 
22 responden (64,7%) kategori kurang serta Civic virtue 
terdapat 15 responden (44,1%) kategori sangat kurang dan 
12 responden (35,3%) kategori kurang, sedangkan yang 
memiliki nilai paling banyak mayoritas ada pada variabel 
Sportmanship yaitu ada 27 responden (79,4%) kategori 
cukup dan 3 responden (8%) kategori baik.

Untuk nilai total Organizatinal Citizenship Behaviour 
Responden Pegawai RSIA NUN Surabaya dapat dilihat pada 
tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Distribusi Penilaian Organizatinal Citizenship 
Behaviour Responden Pegawai RSIA NUN 
Surabaya Tahun 2018

No Organizatinal Citizenship 
Behaviour

Jumlah
n %

1 Kurang 25 73.5
2 Cukup 6 17.8
3 Baik 3 8.8

Total 34 100

Pada tabel diatas dapat diketahui mayoritas responden 
yaitu pegawai RSIA NUN Surabaya memiliki OCB kurang 
sebesar 25 responden (73,5%) dan yang termasuk kategori 
baik ada 6 responden (17,8%).

Menurut dari hasil crosstab diatas dapat diketahui bahwa 
orang yang menilai pos rendah, sebanyak 5 orang atau 

Tabel 2. Organizatinal Citizenship Behaviour Pervariabel Responden Pegawai RSIA NUN Surabaya Tahun 2018

No Variabel
Kategori

Sangat Kurang Kurang Cukup Baik Total 
n % n % n % n % n %

1 Altruism 2 6.9 11 32.4 18 52.9 3 8.8 34 100
2 Concientiousness 0 0 17 50 10 29.4 7 20.6 34 100
3 Courtesy 7 20.6 22 64.7 1 2.9 4 11.8 34 100
4 Spormanship 0 0 4 11.8 27 79.4 3 8 34 100
5 Civic virtue 15 44.1 12 35.3 4 11.8 3 8.8 34 100

Tabel 1. Perceived Organizational Support Responden 
Pegawai RSIA NUN Surabaya Tahun 2018

No Perceived Organizational Support Jumlah
n %

1 Kurang 5 14.7
2 Cukup 29 85.3

Total 34 100
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sebesar 100% memiliki OCB yang rendah juga sedangkan 
yang menilai pos nya cukup, sebanyak 20 responden atau 
69% memiliki OCB yang kurang, 6 responden atau 20,7% 
dengan OCB cukup, dan 3 orang atau 10,03% memiliki OCB 
yang baik.

PEMBAHASAN

A. Perceived Organizational Support (POS) 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa dari total responden sebagian besar yaitu sebanyak 
85.3% menilai bahwa Perceived Organizational Support yang 
diberikan oleh Rumah sakit kepada karyawan sudah cukup. 
Dalam hal ini yang berarti bahwa sebagian besar karyawan 
rumah sakit menganggap bahwa rumah sakit telah cukup 
memberikan dukungan dan perhatian kepada karyawannya. 
Persepsi (yang dirasakan) ini akan menumbuhkan tingkat 
kepercayaan tertentu dari karyawan atas penghargaan yang 
diberikan organisasi terhadap kontribusi mereka (valuation 
of employees’ contribution) dan perhatian organisasi pada 
kehidupan mereka (care about employees’ well-being). 
Tingkat kepercayaan karyawan terhadap dukungan organisasi 
ini akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka atas pengalaman 
dan pengamatan tentang cara organisasi memperlakukan 
karyawannya (Rhoades & Eisenberger, 2002).

B. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Menurut Robbins (2006) mengemukakan bahwa OCB 

merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian 
dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun 
mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. 
Artinya, seseorang yang memiliki OCB tinggi tidak akan 
dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun OCB 
lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu 
untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan. Penilaian OCB 
pada 34 karyawan Rumah Sakit menggambarkan bahwa 
sebagian besar karyawan memiliki penilaian OCB yang 
kurang, tepatnya sebanyak 73.5%. Dari 5 dimensi primer 
dari OCB yang dikemukakan oleh Organ (1997) terdapat 2 
dimesi yang memiliki penilaian paling rendah, diantaranya 
adalah pada aspek civic virtue yang memiliki penilaian 
rendah sebesar 44.1%, civic virtue yaitu partisipasi aktif 
karyawan dalam memikirkan kehidupan organisasi. Dan 
juga pada aspek courtesy memiliki penilaian paling rendah 
sebesar 20.6%, courtesy adalah perilaku karyawan untuk 
dengan sukarela membantu atau mengurangi suatu masalah 

Tabel 4. Crostab antara Perceived Organzational Support dengan Organizational Citizenship Behaviour

Perceived Organizational Support
Organizational Citizenship Behaviour TotalKurang Cukup Baik

n % n % n % n %
Kurang 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0
Cukup 20 69,0 6 20,7 3 10,03 29 100,0

pekerjaan yang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal ini dapat 
dinilai bahwa sebagian besar karyawan rumah sakit tidak 
memiliki awareness yang lebih terhadap pekerjaan teman 
kerja di rumah sakit.

C.  Hubungan Perceived Organzational Support 
dengan Organizational Citizenship Behaviour

Dengan adanya Perceived Organizational Support (POS) 
akan dapat mempengaruhi Organizational Citizenship 
Behavior (OCB). Menurut Blau (1964), dalam hal ini 
individu akan membalas perlakuan favorable yang diterima, 
sehingga bila karyawan merasa organisasi sudah berusaha 
keras menerapkan kebijaksanaan yang mendukung karyawan, 
maka karyawan pun akan berusaha keras pula melaksanakan 
tanggung jawab kerjanya agar dapat membantu kesuksesan 
organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada 34 
responden di rumah sakit dapat diketahui bahwa Rumah 
sakit cukup memberikan dukungan kepada karyawannya 
dengan harapan dengan diberikannya dukungan karyawan 
akan dapat dan mau untuk peduli terhadap kesejahteraan 
organisasi serta membantu pencapaian objektif organisasi, 
pada kenyataannya dukungan yang diberikan oleh rumah 
sakit belum mampu untuk membuat karyawan memiliki 
tingkat kepedulian yang tinggi atau baik terhadap organisasi 
maupun teman kerjanya. Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa karyawan yang menilai telah cukup diberikan 
dukungan oleh rumah sakit sebagian besar memiliki nilai 
OCB yang kurang, yaitu sebanyak 69%. Maka dari itu rumah 
sakit diharapkan untuk lebih memberikan dukungan yang 
lebih lagi terhadap karyawan sehingga akan meningkatkan 
OCB pada karyawan tersebut. Menurut Robbins dan 
Judge (2008), fakta menunjukkan bahwa organisasi yang 
mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan 
memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Perceived Organizational Support yang diberikan oleh 

Rumah sakit kepada karyawan dinilai sudah cukup.
2. Sebagian besar karyawan Rumah Sakit memiliki 

Penilaian Organizational Citizenship Behaviour OCB 
kurang, yang berarti karyawan rumah sakit tidak 
memiliki awareness yang lebih terhadap pekerjaan 
teman kerja di rumah sakit.
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3. Perceived Organizational Support (POS) yang cukup 
diberikan oleh Rumah sakit kepada karyawan belum 
dapat mempengaruhi Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) karyawan menjadi baik. Karyawan 
cenderung tidak peduli tentang masalah pekerjaan yang 
sedang dihadapi teman kerja atau organisasinya, hanya 
berfokus pada pekerjaannya sendiri.
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ABSTRAK

Salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap orang adalah rasa aman. Namun kondisi ruang-ruang publik khususnya bangunan 
historikal seperti museum-museum di Surabaya dinilai masih kurang aman, terbukti dengan maraknya aksi kejahatan yang terjadi 
seperti vandalisme sampai ke pencurian benda-benda museum. Konsep Pendekatan Pencegahan Tindak Kejahatan melalui Desain 
Lingkungan (Crime Prevention through Environmental Design / CPTED) terbukti dapat memberikan dampak yang tinggi di dalam 
mengurangi angka korban kriminalitas dan memberi rasa aman bagi masyarakat. Di Surabaya, pencegahan tindak kejahatan di museum 
belum mendapat perhatian yang cukup, ditunjukkan dengan tidak adanya peraturan pemerintah atau kebijakan pembangunan yang 
ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di museum. Berdasarkan kenyataan dan latar belakang permasalahan di atas, 
maka perlu dilakukan evaluasi terapan konsep CPTED tersebut pada interior Museum Kota Surabaya dan House of Sampoerna. Metode 
yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan analisa EVA (Environmental Visual Assessment) untuk mendapatkan 
evaluasi mengenai terapan pencegahan kejahatan di Museum Kota Surabaya dan House of Sampoerna. Adapun tahapan dari metode 
penelitian ini adalah: eksplorasi (pemahaman teori dan objek penelitian), identifikasi (definisi, seleksi, dan sintesa permasalahan dengan 
pendekatan analisa EVA). Hasil dari evaluasi pada kedua museum ditemukan bahwa diperlukan peningkatan konsep pengawasan, 
teritori, membangun komunitas dan penguatan target. 

Kata Kunci: CPTED, Pencegahan Kejahatan, Interior, Museum.

ABSTRACT

One of the basic needs for everyone is security. However, the condition of public spaces, especially historical buildings such as 
museums in Surabaya, is considered still not safe, as evidenced by the rampant acts of crime such as vandalism to the theft of museum 
objects. The concept of the Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) concept has proven to have a high impact in 
reducing the number of victims of crime and providing a sense of security for the community. In Surabaya, prevention of crime in 
museums has not received sufficient attention, as indicated by the absence of government regulations or development policies aimed 
at preventing crime in museums. Based on the reality and background of the above problems, it is necessary to evaluate the applied 
CPTED concept in the interior of the Surabaya City Museum and the House of Sampoerna. The method used is a research method with 
an EVA (Environmental Visual Assessment) approach to get an evaluation of applied crime prevention in the Surabaya City Museum and 
House of Sampoerna. The stages of this research method are: exploration (understanding of theory and research objects), identification 
(definition, selection, and synthesis of problems with an EVA analysis approach). The results of the evaluation at the two museums found 
that an increase in the concept of supervision, territory, community building and strengthening of targets was needed.

Keywords: CPTED, Crime Prevention, Interior, Museum.

PENDAHULUAN

Sebuah bangunan-interior bersejarah seperti museum 
seharusnya dipelihara karena mereka berguna di dalam 
menginspirasi dan mengedukasi masyarakat. Bangunan-
interior bersejarah mengajarkan kita tentang masa lalu, 
sumber masa sekarang dan masa depan. Tantangan dan 
dilema keamanan di dalam bangunan-interior bersejarah 
salah satunya adalah menyeimbangkan antara keamanan 

publik dengan perlindungan terhadap bangunan-interior 
bersejarah, benda-benda bersejarah, benda seni bersejarah, 
patung bersejarah dan rekaman sejarah. [1] Salah satu cara 
untuk meningkatkan keamanan publik dan perlindungan 
terhadap bangunan-interior dan benda bersejarah adalah 
dengan pencegahan kejahatan pencegahan kejahatan melalui 
desain lingkungan (Crime Prevention through Environmental 
Design / CPTED). Lingkungan fi sik pada bangunan dan 
ruang bisa dijadikan media untuk pecegahan kejahatan.
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Kondisi keamanan di bangunan-interior bersejarah 
khususnya museum masih sangat rawan, terbukti dengan 
adanya aksi pencurian benda-benda bersejarah, pengerusakan 
bangunan-interior-benda-benda bersejarah dan vandalisme 
yang terjadi di bangunan-interior bersejarah seperti museum. 
Di Surabaya, pencegahan tindak kejahatan di fasilitas 
umum di museum belum mendapat perhatian yang cukup, 
ditunjukkan dengan tidak adanya peraturan pemerintah atau 
kebijakan pembangunan dan desain-desain yang ditujukan 
untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di museum. 
Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran melalui 
hasil evaluasi terhadap dua museum di kota Surabaya yaitu 
Museum Kota Surabaya dan House of Sampoerna.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED)

Sejak dicetuskannya pendekatan CPTED oleh Jeffrey, 
teori ini telah mengalami perkembangan, yang dikenal 
sebagai generasi kedua CPTED. Dasar dari teori pada generasi 
pertama adalah studi-studi mengenai ruang dan tempat yang 
berkaitan dengan pengenalan lingkungan, keamanan dan 
pertahanan lingkungan yang berfokus pada solusi desain 
dalam mengurangi atau mencegah kejahatan properti [2] 
[3] [4] [5] [6]. Kemudian dalam perkembangannya menuju 
ke generasi kedua CPTED, aspek yang mendapat perhatian 
utama adalah agar konsep ini tidak hanya menekankan aspek 
yang bersifat lingkungan fi sik saja, melainkan melibatkan 
faktor sosial. Generasi kedua ini menggunakan penilaian 
risiko (risk assessment), profi l sosio demografi , partisipasi 
masyarakat [7].

Pada awalnya, strategi dalam pendekatan CPTED 
meliputi: 1) Pengawasan secara alami, untuk memaksimalkan 
peluang pengawasan, 2) Kontrol akses secara alami, melalui 
desain yang dapat mengontrol jalan masuk dan keluar ke 
dan dari ruang tertentu, 3) Penguatan dan pemeliharaan 
wilayah/teritori dengan membentuk komunitas dan zona 
yang teridentifikasi dalam masyarakat. Namun dalam 
pengembangan teori pencegahan kejahatan, Katyal dalam 
Architecture Control, mengembangkan strategi mekanisme 
untuk mengondisikan lingkungan sebagai pencegahan 
kejahatan, menjadi 4 bagian yaitu: pengawasan alami, 
teritorialitas, membangun komunitas dan melindungi target 
kejahatan. Hal inilah yang menjadi poin penting di dalam 
mekanisme pencegahan kejahatan [6].

Strategi pertama di dalam konsep pengawasan dalam 
CPTED, membatasi tindak pidana dengan cara meningkatkan 
persepsi pelaku mengenai adanya kemungkinan diawasi dan 
dilihat oleh orang baik secara alamiah maupun mekanikal 
[8]. Pengaplikasian konsep pengawasan alami ini mampu 
mempengaruhi keputusan dari pelaku tindak pidana. 
Penelitian dalam perilaku kriminal menunjukkan bahwa 
keputusan dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana 

sangat dipengaruhi oleh isyarat risiko-risiko yang dirasakan 
oleh pelaku. Selain itu adanya konsep pengawasan alami 
akan mengurangi perasaan ketakutan dari masyarakat. Agar 
konsep ini bisa berjalan dengan baik, maka diperlukan antara 
lain: memaksimalkan visibilitas orang, adanya desain bebas 
pandang (misalnya terbuat dari dinding kaca dan pagar kayu 
yang rendah) untuk area parkir dan pintu masuk gedung 
termasuk pintu dan jendela yang mengarah keluar ke jalanan, 
trotoar dan beranda depan. Pencahayaan yang baik juga 
merupakan salah satu desain konsep pengawasan alami di 
lingkungan. Selain itu adanya variasi aktivitas dari pengguna 
di sekitar lingkungan dapat membantu di dalam penciptaan 
konsep pengawasan alami.

Jadi secara umum, konsep pengawasan alami / natural 
surveillance sangat terkait dengan pengondisian lingkungan 
sekitar sehingga memungkinkan terbentuknya pengawasan 
alami. Hasil penelitian mengenai pencegahan kejahatan 
melalui lingkungan menyebutkan bahwa persepsi konsep 
pengawasan alami dengan keamanan tertinggi dari sebuah 
ruang publik adalah didukung dengan adanya penataan 
pencahayaan yang baik, keterbukaan sebuah ruang publik, 
dan variasi aktivitas dari pengguna di sekitar ruang publik. 
[8]

Dua strategi pertama dalam strategi tersebut di atas: 
pengawasan alam dan kontrol akses alami, terutama 
diarahkan untuk menciptakan persepsi pelaku dengan 
menjaga pengguna, pengawasan dan penolakan akses. 
Strategi ketiga adalah penguatan wilayah / teritori dan 
pemeliharaan didasarkan pada asumsi bahwa desain dan 
pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu pengguna 
untuk merasakan rasa kepemilikan atas suatu wilayah [8]. 
Sedangkan strategi keempat adalah membangun komunitas 
melalui sosialisasi dan pelatihan. Pembahasan konsep 
CPTED ini hanya terbatas pada lingkungan luar, belum 
melibatkan konsep lingkungan ruang dalam (interior).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan secara keseluruhan 
adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif tersebut dipilih 
karena dianggap paling sesuai untuk topik penelitian yang 
bertujuan mengembangkan teori, merumuskan teori baru atau 
sejenisnya [9]. Secara umum, metode yang akan digunakan 
dalam pelaksanaan penelitian hibah ini mengacu pada metode 
penelitian terapan. Metode penelitian terapan yang digunakan 
utamanya adalah tahapan eksplorasi objek terapan dan usulan 
solusi standar desain. Metode yang digunakan pada tiap tahap 
diuraikan pada tahap penelitian berikut:
1. Eksplorasi Data. 
 Studi Literatur mengenai konsep pencegahan kejahatan 

melalui desain ruang interior. Studi Lapangan 
dengan menggunakan metode observasi, kuisioner 
risk assessment dan digital documentation untuk 
mendokumentasikan kondisi existing di lapangan. 
Sumber data didapatkan melalui studi literatur dan 
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eksplorasi lapangan Museum Kota Surabaya dan House 
of Sampoerna. Hasil pada tahap ini adalah adanya data 
mengenai kondisi di lapangan dan literatur konsep 
pencegahan kejahatan di dalam interior. Eksplorasi 
dilakukan dari pustaka untuk mendapatkan pemahaman 
mengenai konsep pencegahan kejahatan, dan dari 
lapangan untuk memperoleh permasalahan terkait 
pencegahan kejahatan di museum. 

2. Identifikasi
 Mengkaji, menyeleksi, mengklasifikasikan dan 

mengambil kesimpulan permasalahan setelah 
membandingkan teori dan obyek lapangan dengan 
metode evaluasi yang digunakan adalah metode EVA 
(Environmental Visual Assessment) yang kemudian akan 
dilakukan analisa komparatif dan kritik normatif pada 
kedua museum. Sumber data pada tahapan ini adalah 
data literatur dan objek penelitian. Tahapan ini dilakukan 
dengan analisa terhadap teori konsep pencegahan 
kejahatan dan standar bangunan ruang publik untuk 
mendapatkan parameter yang bisa digunakan untuk 
melihat gejala permasalahan di objek penelitian. Hasil 
dari tahapan ini adalah parameter analisa literatur dan 
identifikasi permasalahan di Museum Kota Surabaya 
dan House of Sampoerna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa dimulai dengan melakukan analisa teori konsep 
CPTED yang nantinya akan digunakan sebagai landasan 
analisa tolok ukur konsep CPTED pada Museum Kota 
Surabaya dan House of Sampoerna. Setelah dilakukan 
analisa tolok ukur, tahap berikutnya adalah melakukan 
analisa terhadap terapan konsep CPTED pada ruang-ruang 
di kedua museum terkait dan analisa risk assessment untuk 
mendapatkan pemetaan permasalahan di museum-museum 
terkait. Pemetaan permasalahan ini dilakukan menggunakan 
metode kritik.

Analisa Kajian Pencegahan Kejahatan melalui Desain 
Museum

Dalam teori pencegahan kejahatan, Katyal dalam 
Architecture Control, mengembangkan strategi untuk 
mengondisikan lingkungan sebagai pencegahan kejahatan. 
Ada 3 komponen yang terlibat secara aktif di dalam 
pengondisian pencegahan kejahatan, yaitu komponen 
mekanikal, organisasi dan natural. Komponen mekanikal 
adalah komponen terkait dengan pencegahan kejahatan 
melalui peralatan mekanikal seperti CCTV, alarm, dan 
lain-lain. Komponen organisasi terkait dengan keterlibatan 
aktif manusianya, seperti menambahkan satpam atau 
petugas-petugas security lainnya. Sedangkan komponen 
natural adalah komponen terkait dengan pencegahan 
kejahatan melalui setting ruang, seperti penataan pola 
ruang dan perabot dan sirkulasi sedemikian rupa oleh 
desainer interior sehingga ruang secara alamiah mampu 
membantu pencegahan tindak kejahatan. Di tiap komponen 
menjadi ada empat (4) bagian yang dapat dianalisa yaitu: 
pengawasan alami, teritorialitas, membangun komunitas 
dan melindungi target kejahatan (target hardening). [6]. 
Keempat komponen in bisa dibahas dari sudut pandang 
mekanikal, organisasi dan natural. Pada penelitian ini akan 
dilihat komponen mana saja yang muncul dari pada tiap studi 
kasus, kemudian baru disolusikan desainnya. Komponen 
natural, terkait dengan aspek ruang secara alamiah yang 
mampu membantu pencegahan kejahatan. Sedangkan untuk 
komponen mekanikal, hanya akan ditampilkan alat-alat yang 
dapat membantu pencegahan kejahatan. Untuk komponen 
organisasi adalah komponen yang melibatkan organisasi 
manusia seperti tim sekuriti atau struktur organisasi dari 
pihak museum. Berikut akan menjelasan teori CPTED 
yang digunakan dan pembahasan tiap bagiannya Konsep 
Pengawasan / Surveillance.

Konsep pengawasan alamiah diperlukan di dalam 
pencegahan kejahatan melalui desain. Beberapa hal yang 
diperlukan di dalam konsep pengawasan ini antara lain: 
memaksimalkan visibilitas orang, adanya desain bebas 

Gambar 1. Gambar Teori CPTED yang digunakan (Hasil Analisa)
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pandang (misalnya terbuat dari dinding kaca dan pagar 
kayu yang rendah) untuk area parkir dan pintu masuk 
gedung termasuk pintu dan jendela yang mengarah keluar 
ke jalanan, trotoar dan beranda depan. Pencahayaan yang 
baik juga merupakan salah satu desain konsep pengawasan 
alami di lingkungan. Selain itu adanya variasi aktivitas dari 
pengguna di sekitar lingkungan dapat membantu di dalam 
penciptaan konsep pengawasan alami.

Jadi secara umum, konsep pengawasan alami / natural 
surveillance sangat terkait dengan pengondisian lingkungan 
sekitar sehingga memungkinkan terbentuknya pengawasan 
alami. Hasil penelitian mengenai pencegahan kejahatan 
melalui lingkungan menyebutkan bahwa persepsi konsep 
pengawasan alami dengan keamanan tertinggi dari sebuah 
ruang publik adalah didukung dengan adanya penataan 
pencahayaan yang baik, keterbukaan sebuah ruang publik, 
dan variasi aktivitas dari pengguna di sekitar ruang publik. 
Seperti yang diungkapkan Flusty dalam Lockton [10], ruang 
bisa diklasifi kasikan dan didesain untuk menghalangi atau 
menyaring pengguna. Ada 5 tipe klasifikasi ruang yaitu 
(1) stealthy space (ruang yang sengaja disembunyikan dari 
penglihatan publik), (2) slippery space (ruang yang terlihat 
namun tidak untuk didekati) (3) crusty space (ruang yang 
tidak dapat diakses karena adanya penghalang) (4) prickly 
space (ruang yang tidak bisa ditempati dengan nyaman karena 
adanya aktivitas berjalan, duduk dan berdiri) dan (5) jittery 
space (ruang yang terus menerus di bawah pengawasan). 
Adanya perancangan layout berdasarkan tipe ruang ini akan 
memudahkan pola pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa mekanisme untuk konsep ini yang paling berpengaruh 
adalah (1) pola klasifi kasi dan penataan ruang dan perabot 
(ruang dibagi atas 5 tipe yaitu stealthy, slippery, crusty, 
prickly dan jittery space); dan (2) batas ketinggian dari batas 
ruang / perabot yang akan memudahkan pengawasan dimana 
batas ruang / perabot dengan ketinggian 150 cm memberikan 
batasan visual dan privasi dibandingkan dengan ketinggian 
85 cm; (3) mekanisme untuk mekanik, bisa menggunakan 
alat-alat mekanik seperti CCTV.

Penguatan teritori digunakan untuk meningkatkan 
pemahaman seseorang mengenai pentingnya ruang. Lingkungan 
dengan konsep teritori ini menggambarkan dua mekanisme 
konsep teritori. [11] Pertama: ruang dengan konsep teritori 
yang dapat menciptakan rasa kepemilikan (personalization 
space) atau mekanisme teritori kontrol personal. Mekanisme 
kontrol terhadap personalisasi sebuah ruang selalu terkait 
dengan identitas diri dan penandaan terhadap tempat. Kedua: 
ruang dengan konsep teritori yang dapat menciptakan rasa 
aman (defensible space) atau Mekanisme kontrol pertahanan. 
Hirarki dan tipe dari teritori diperlukan agar tercipta perasaan 
yang baik dan membantu menjaga perasaan keamanan 
seseorang (hirarki dari teritori adalah adanya penanda yang 
jelas antara ruang privat, semi privat-semi publik dan ruang 
publik). Hirarki teritori ini penting di dalam masyarakat yang 
memerlukan keamanan. Penguatan teritori ini dikuatkan 
dengan menggunakan bangunan, pagar, trotoar, tanda-

tanda, pencahayaan dan lansekap untuk mengekspresikan 
kepemilikan (personalization) dan mendefinisikan ruang 
publik, semi publik dan privat (defensible). Jadi ada tiga hal 
yang harus diperhatikan agar mekanisme teritori ini dapat 
diaplikasikan dengan optimal yaitu: (1) batas antar area; (2) 
batas simbolik; (3) pengawasan dan pengontrolan ruang. 
Ketiga hal ini diaplikasikan langsung pada kategori teritori 
natural. Sedangkan teritori mekanik bisa dioptimalkan dengan 
menambah sistem mekanik wayfi nding / signage system yang 
memudahkan pengguna untuk mengetahui batas teritori dari 
suatu wilayah.

Di dalam konsep membangun komunitas, dapat dilakukan 
melalui sosialisasi dan pelatihan terhadap persona-persona 
yang terlibat di dalam ruang tersebut, misalnya seperti 
struktur organisasi untuk orang yang bekerja di dalam gedung 
ataupun struktur organisasi untuk persona sekuriti. Hal yang 
harus diperhatikan agar mekanisme membangun komunitas 
secara natural yaitu dengan adanya pemanfaatan komunitas-
komunitas lain di sekitar area misalnya dengan meletakkan 
komunitas taksi di sekitar gedung. Sedangkan mekanisme 
membangun komunitas secara organisasi adalah dengan lebih 
melibatkan struktur organisasi untuk orang yang bekerja di 
dalam gedung dan persona sekuriti.

Penguatan target digunakan untuk melindungi obyek 
yang dilindungi. Penguatan target didasarkan pada asumsi 
bahwa desain dapat membantu pengguna atau obyek 
untuk dilindungi. Ada dua hal yang harus diperhatikan 
agar mekanisme penguatan target natural ini ini dapat 
diaplikasikan dengan optimal yaitu: (1) desain dari obyek; 
(2) desain untuk melindungi pengguna. Sedangkan untuk 
mekanisme penguatan target mekanikal adalah dengan 
menguatkan obyek seperti dengan menambahkan fitur 
alarm pada desain perabot yang digunakan. Ketiga hal ini 
diaplikasikan langsung pada kategori penguatan target.

Analisa Terapan Pencegahan Kejahatan melalui 
Desain Interior Museum

Untuk melakukan analisa terapan pencegahan kejahatan 
melalui desain, ada 2 tahapan yang dilakukan. Yang pertama 
adalah dengan melakukan Environmental Visual Assessment 
(EVA) dan Security Audit. Kedua cara ini akan digunakan 
untuk di dalam memahami situasi keamanan pada museum 
terkait sehingga nantinya bisa digunakan untuk membangun 
kerangka analisis untuk mengkaji studi kasus. Tahapan kedua 
adalah dengan melakukan analisa terapan dari teori CPTED 
pada ruangan-ruangan di dalam museum.

Environmental Visual Assessment (EVA) dan Security 
Audit adalah dua metode yang akan digunakan untuk analisa 
terapan ini. Environmental Visual Assessment (EVA) adalah 
sebuah metode untuk mengidentifikasi isu-isu terkait 
kebanjiran, kebakaran dan kemungkinan pencurian. EVA 
dilakukan dengan cara melakukan observasi dengan berjalan 
mengelilingi dalam dan luar museum untuk mengidentifi kasi 
area-area yang memungkinkan terjadinya ancaman pencurian, 
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Perimeter area luar, dimana diperlihatkan bahwa pembatas luar 
bangunan gedung yang terbuat dari dinding kaca masih berfungsi 
dengan baik dan tidak memiliki kerusakan. Pintu entrance 
bangunan terbuat dari pintu sliding otomatis dengan menggunakan 
sensor gerak. Sedangkan untuk sistem keamanan aktifnya 
menggunakan adanya pengunci elektronik pada engselnya. Selain 
pintu otomatis, di luar gedung juga terdapat camera CCTV sebagai 
sistem keamanan aktif.

 

Pada Area perimeter luar, juga terdapat petunjuk arah dan tactile 
paving yang bisa membantu mengarahkan pengunjung. Petunjuk 
arah dan tactile paving ini memang bisa membantu mengarahkan 
pengunjung, namun akan lebih baik lagi jika ditunjang dengan 
petugas sekuriti agar sistem keamanannya lebih terjaga. 

  

Gambar di samping menunjukkan area masuk, dimana diperlihatkan 
bahwa pembatas luar museum yang terbuat dari pagar pembatas 
masih berfungsi dengan baik dan tidak memiliki kerusakan. Namun 
pagar pembatas ini sangat tidak dianjurkan sebagai pembatas 
ruang museum. Sebaiknya batas ruang museum menggunakan 
dinding tertutup untuk meningkatkan keamanan. Selain itu tidak 
ada entrance museum terbuka. Sebaiknya pada area ini selain 
sistem keamanan aktif camera CCTV, juga ditambahkan petugas 
(baik petugas sekuriti maupun resepsionis) sebagai tambahan 
untuk sistem keamanan pasif. Tidak terdapat resepsionis pada area 
masuk, sehingga perlu ditambahkan resepsionis untuk membantu 
mengarahkan pengunjung. Pada museum ini sudah terdapat signage 
“Museum Surabaya”, museum ini perlu dilengkapi lagi dengan 
petunjuk arah untuk memudahkan mengarahkan dan mengatur 
pengunjung

Gambar di samping menunjukkan area sekuriti yang berdekatan 
dengan area masuk. Pada area ini terdapat computer untuk 
mengontrol kamera CCTV pada museum. Area ini terbuka 
sehingga pengunjung bisa secara bebas mengakses area ini. 
Seharusnya area ini lebih tertutup dan petugas jaga sebaiknya tidak 
meninggalkan area ini. 

Gambar di samping menunjukkan batas dinding pada museum 
ini. Dinding terbuat dari kaca, namun kaca ini tidak sepenuhnya 
tertutup sampai ke plafon dan ke kolom terdekat. Sehingga 
menyisakan jarak sekitar 40-50cm. Jarak ini cukup berbahaya, 
karena pengunjung masih bisa keluar masuk di lubang ini dengan 
leluasa. Sebaiknya dinding ini dibuat tertutup untuk meningkatkan 
keamanan

 

Gambar di samping menunjukkan pembatas display (terbuat dari 
tali berwarna merah) yang dilengkapi dengan tulisan “dilarang 
menyentuh”. Pembatas ini sebenarnya digunakan supaya 
pengunjung tidak sembarangan menyentuh barang display. 
Biasanya pembatas ini digunakan untuk display barang yang besar. 
Namun pada kenyataannya pengunjung masih bisa dengan bebas 
menyentuh barang display ini. Sehingga diperlukan adanya desain 
tambahan seperti platform atau dinding pembatas dari kaca supaya 
pengunjung tidak bisa menyentuh barang display ini. 

 

Gambar di samping menunjukkan pengunjung masih bisa dengan 
bebas menyentuh barang display ini meskipun sudah ada pembatas 
tali merah. Sebaiknya ada perubahan desain seperti menambah 
platform atau dinding pembatas dari kaca supaya pengunjung tidak 
bisa menyentuh barang display ini.
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Gambar di samping menunjukkan display untuk barang-barang 
yang bersejarah dan berharga. Display biasanya terbuat tertutup 
dilengkapi dengan tulisan “dilarang menyentuh”. Pembatas ini 
sebenarnya digunakan supaya pengunjung tidak menyentuh barang 
display. Karena display ini sudah tertutup sebaiknya tidak perlu 
ditambahkan tulisan “dilarang menyentuh”. 

Gambar di samping menunjukkan display untuk barang-barang 
yang bersejarah/berharga dan barang display perabot. Untuk 
display perabot, tidak atas pembatas. Jika display memang tidak 
untuk dipegang sebaiknya ditambahkan pembatas. Namun jika 
barang display boleh dipegang maka tidak diperlukan pembatas.

 

Terdapat kamera CCTV sebagai sistem keamanan aktif pada 
museum ini. Sedangkan untuk sistem kebakaran, menggunakan 
APAR atau hydrant yang terletak di luar area museum. Sebaiknya 
di dalam museum juga ditambahkan APAR untuk membantu 
meningkatkan keamanan sistem kebakaran.

Gambar 2. Gambar Hasil Analisa EVA-Security Audit pada Museum Kota Surabaya

kebakaran dan kebanjiran. Security Audit berisikan 
rangkuman terhadap hasil EVA dalam bentuk tabel.

Analisa Terapan Pencegahan Kejahatan melalui 
Desain Interior Museum Kota Surabaya

Analisa dilakukan pada sistem keamanan (baik pasif 
maupun aktif) dan sistem kebakaran Museum Kota 
Surabaya pada area perimeter luar museum, main entrance 
dan sekitarnya, area display / pajang, resepsionis, dan area 
sekuriti. Berikut adalah gambar-gambar yang lebih mendetail 
yang menunjukkan sistem keamanan dan sistem kebakaran 
terkait EVA-Security Audit pada museum ini.

Dari penjelasan gambar EVA-Security Audit di atas maka 
hal-hal yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan terapan 
pencegahan kejahatan di dalam museum adalah dengan 
memperbaiki desain untuk konsep pengawasan (natural 
dan mekanikal) dengan memperbaiki pola layout ruangan 
dan penambahan alat-alat mekanikal untuk peningkatan 
pengawasan seperti CCTV; konsep teritori (natural dan 
mekanikal) dengan memperbaiki pola teritori pada layout 
ruangan dan alat-alat memperkuat dan memperjelas batas 
area seperti dinding, pagar atau peta untuk menjelaskan 
lokasi batasan; konsep membangun komunitas (natural dan 
organisasi) dengan memperbaiki organisasi komunitas yang 
terlibat dan persona sekuriti dan konsep penguatan target 
(natural dan mekanikal) seperti memperbaiki system kunci 
pada pintu, menambahkan alarm, dan juga desain rak display 
dengan sistem pengamanan yang lebih optimal. Konsep-
konsep ini utamanya diterapkan pada area-area publik seperti 
area main entrance, resepsionis, area display dan area-area 
semi publik seperti ruang penyimpanan dan ruang sekuriti.

Analisa Terapan Pencegahan Kejahatan melalui 
Desain Interior Museum House of Sampoerna

Analisa dilakukan pada sistem keamanan (baik pasif 
maupun aktif) dan sistem kebakaran Museum House of 
Sampoerna pada area perimeter luar museum, main entrance 
dan sekitarnya, area display / pajang, resepsionis, dan area 
sekuriti. Berikut adalah gambar-gambar yang lebih mendetail 
yang menunjukkan sistem keamanan dan sistem kebakaran 
terkait EVA-Security Audit pada museum ini.

Dari penjelasan tabel dan gambar EVA-security audit 
museum di atas maka hal-hal yang dapat ditambahkan 
untuk meningkatkan terapan pencegahan kejahatan di dalam 
museum adalah dengan memperbaiki desain untuk konsep 
pengawasan (natural dan mekanikal) dengan menambahkan 
resepsionis pada area dalam dan penambahan signage 
untuk alat-alat mekanikal CCTV; konsep teritori (natural 
dan mekanikal) dengan memperkuat dan memperjelas 
batas area seperti peta dan tanda exit untuk menjelaskan 
lokasi batasan; konsep membangun komunitas (natural dan 
organisasi) dengan memperbaiki sistem kontrol pada staf 
dan pengunjung dan konsep penguatan target (natural dan 
mekanikal) seperti mengoptimalkan desain display untuk 
barang supaya lebih aman. Konsep-konsep ini utamanya 
diterapkan pada area-area publik seperti area main entrance, 
resepsionis, area display dan area-area semi publik seperti 
ruang penyimpanan dan ruang sekuriti.

SIMPULAN

Dari hasil EVA-Security audit pada kedua studi kasus 
museum di atas maka dapat disimpulkan bahwa area-area 
yang perlu peningkatan penerapan konsep CPTED adalah:
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Perimeter area luar, dimana diperlihatkan bahwa pembatas luar 
bangunan gedung yang terbuat dari dinding bata masih berfungsi 
dengan baik dan tidak memiliki kerusakan. Selain itu ada petugas 
sekuriti yang membantu di dalam pengawasan dan adanya lampu 
penerangan untuk kondisi gelap/malam hari. Selain petugas sekuriti 
dan lampu penerangan, di luar gedung juga terdapat camera CCTV 
sebagai sistem keamanan aktif.

   

Gambar di samping menunjukkan area masuk, dimana diperlihatkan 
bahwa pintu masuk museum terbuat dari kayu, dilengkapi kunci dan 
masih berfungsi dengan baik dan tidak memiliki kerusakan. Namun 
pada museum ini tidak terlihat adanya area resepsionis. Hanya ada 
petugas jaga yang membantu untuk pengecekan KTP dan sebagai 
petugas museum. Petugas ini menjadi bagian dari sistem keamanan 
pasif. Tidak terdapat resepsionis pada area masuk, namun ada 
petugas yang membantu mengarahkan pengunjung. Pada museum 
ini tidak terdapat signage “Museum House of Sampoerna”. 
Museum ini perlu dilengkapi lagi dengan petunjuk arah untuk 
memudahkan mengarahkan dan mengatur pengunjung

 

Gambar di samping menunjukkan sistem keamanan pasif dari 
museum ini. Selain pintu dengan kunci, jendelanya juga dilengkapi 
dengan teralis. Pada area ini terdapat kamera CCTV pada dalam 
dan luar museum. 

 

Gambar di samping menunjukkan area display 1 dari museum 
ini. Kebanyakan area display dibuat terbuka sehingga pengunjung 
dapat dengan leluasa memegang benda pajang. Ada beberapa 
furniture kursi bersejarah yang diberi tali dengan tujuan supaya 
tidak diduduki oleh pengunjung. Namun karena tali ini kurang jelas, 
mengakibatkan pengunjung masih bisa dengan bebas menduduki 
furniture kursi ini. Sebaiknya diberi pembatas yang jelas untuk 
meningkatkan keamanan

Gambar di samping menunjukkan area display 2 untuk foto-foto 
bersejarah. Pada ruangan ini ada petugas yang menjaga. Jika 
display memang tidak untuk dipegang sebaiknya ditambahkan 
pembatas. Namun jika barang display boleh dipegang maka tidak 
diperlukan pembatas.

Gambar di samping menunjukkan area display 3 dengan pembatas 
display (terbuat dari tali berwarna merah). Pembatas ini sebenarnya 
digunakan supaya pengunjung tidak sembarangan menyentuh 
barang display. Biasanya pembatas ini digunakan untuk display 
barang yang besar. Namun pada kenyataannya pengunjung masih 
bisa dengan bebas menyentuh barang display ini. Sehingga 
diperlukan adanya desain tambahan seperti platform atau dinding 
pembatas dari kaca supaya pengunjung tidak bisa menyentuh 
barang display ini. 

Gambar di samping menunjukkan display pada area display 3 untuk 
barang-barang yang bersejarah dan berharga. Display biasanya 
terbuat tertutup. Pembatas ini sebenarnya digunakan supaya 
pengunjung tidak menyentuh barang display. 

Gambar di samping menunjukkan area display 3 untuk display 
mesin cetak kuno dan pengunjung diperbolehkan memegangnya. 
Pada ruangan ini ada petugas yang menjaga. Desain display sudah 
cukup tepat.
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Terdapat kamera CCTV sebagai sistem keamanan aktif pada 
museum ini. Sedangkan untuk sistem kebakaran, menggunakan 
APAR atau hydrant yang terletak di luar area museum. Sebaiknya 
di dalam museum juga ditambahkan APAR untuk membantu 
meningkatkan keamanan sistem kebakaran.

Gambar 3. Gambar Hasil Analisa EVA-Security Audit pada Museum House of Sampoerna

1. Area main entrance khususnya konsep pengawasan 
natural dan mekanikal, konsep teritori natural dan 
mekanikal, konsep membangun komunitas natural dan 
organisasi dan konsep penguatan target natural dan 
mekanikal

2. Area resepsionis khususnya konsep pengawasan 
natural dan mekanikal, konsep membangun komunitas 
organisasi dan konsep penguatan target mekanikal

3. Area display khususnya konsep pengawasan natural 
dan mekanikal, konsep teritori natural dan mekanikal, 
konsep membangun komunitas organisasi dan konsep 
penguatan target natural dan mekanikal 

4. Area ruang penyimpanan khususnya konsep 
pengawasan mekanikal, konsep teritori mekanikal, 
konsep membangun komunitas organisasi dan konsep 
penguatan target mekanikal

5. Area ruang sekuriti khususnya konsep pengawasan 
natural dan mekanikal, konsep teritori natural dan 
mekanikal, dan konsep membangun komunitas 
organisasi.

Berikut adalah tabel kesimpulan hasil analisa terapan 
konsep CPTED yang diperlukan pada museum. Hasil 
kesimpulan ini bisa dijadikan parameter untuk menjelaskan 
usulan solusi yang sebaiknya ditawarkan dan diperlukan pada 
museum.

Tabel 1. Tabel Kesimpulan Hasil Analisa Terapan Konsep 
CPTED pada Museum

Area

Konsep

Pengawasan Teritori Membangun 
Komunitas

N M N M N O N M
Main 
Entrance • • • • • • • •

Resepsionis • • • • • •
Display • • • • • • •
Area 
Penyimpanan • • • •

Sekuriti • • • • •

N = Natural
M = Mekanikal
O = Organisasi
• = Perlu diterapkan

Berdasarkan hasil analisa terapan konsep CPTED yang 
diperlukan pada museum, maka dapat disimpulkan bawa ada 
pemetaan permasalahan secara umum yang terjadi di kedua 
museum, yaitu: 
1. Untuk konsep pengawasan diperlukan peningkatan 

pengawasan natural melalui pengolahan pola ruang, 
sirkulasi dan perabot dan pengawasan mekanik melalui 
peningkatan lokasi CCTV

2. Untuk konsep teritori diperlukan peningkatan batasan 
fisik teritori natural yang jelas melalui pengolahan zona 
privat-semi privat-publik dan batasan teritori mekanik 
melalui penggunaan batas simbolik yang jelas bisa 
berupa penanda ruang, peta wayfinding dll. 

3. Untuk konsep membangun komunitas diperlukan 
peningkatan dalam hal natural dengan memanfaatkan 
adanya komunitas lain di sekitar museum. Sedangkan 
untuk komunitas organisasi perlu dibangun dan diadakan 
oleh pihak museum.

4. Untuk konsep penguatan target, diperlukan peningkatan 
dalam hal natural seperti desain perabot yang bisa 
melindungi target dan dalam hal mekanikal seperti 
pada peningkatan kunci mekanikal atau alat mekanik 
lainnya.
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Penerapan Manajemen Hubungan Pelanggan, Kualitas Layanan dan 
Pemasaran Relasional untuk Meningkatkan Kepuasan Pengguna 
Jasa PT. Pelabuhan Indonesia III Surabaya

FX. Adi Purwanto
(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

ABSTRAK

Perusahaan lebih responsif untuk menentukan pilihannya menyikapi persaingan yang ada karena adanya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Penerapan strategi manajemen hubungan investor dapat membantu perusahaan meraih keuntungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen hubungan pelanggan, kualitas layanan, dan pemasaran relasional 
terhadap kepuasan pengguna jasa Pelindo III. Data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner 
kepada pengguna jasa Pelindo III berjumlah 100 pegawai. Penelitian ini menggunakan sensus, yaitu semua populasi diteliti, maka 
sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Untuk menjawab tujuan penelitian menggunakan analisis regresi liner berganda. 
Variabel bebas terdiri dari manajemen hubungan pelanggan, kualitas layanan, dan pemasaran relasional dan variabel terikat 
adalah kepuasan pengguna jasa. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Customer relationship management, kualitas layanan 
dan pemasaran relasional berpengaruh secara serempak terhadap kepuasan sebesar 65,2% ; (2) Customer relationship management 
berpengaruh terhadap kepuasan sebesar 36,3% ; (3) Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan sebesar 43,5%; (4) Pemasaran 
relasional menyumbang pengaruh terhadap kepuasan sebesar 26,3% ; (5) Kualitas layanan berpengaruh dominan terhadap kepuasan 
pengguna jasa Pelindo III”. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai uji koefisien determinasi parsial (r2) variabel kualitas layanan sebesar 
0,435 artinya pengaruh variabel kualitas layanan terhadap kepuasan sebesar 43,5%.

Kata kunci: manajemen hubungan pelanggan, kualitas layanan, pemasaran relasional, kepuasan pengguna jasa

PENDAHULUAN

Customer Relationship Management digunakan untuk 
menciptakan customer yang loyal seperti yang diinginkan 
perusahaan customer Relationship Management menurut 
Kotler dan Armstrong (2013:98) menjadi modal perusahaan 
untuk meraih keuntungan jangka panjang dan jangka 
pendek dengan mempertahankan dan meningkatkan 
loyalitas customernya.

Customer Relationship Management digunakan untuk 
menciptakan customer yang loyal seperti yang diinginkan 
perusahaan Customer Relationship Management menurut 
Kotler dan Armstrong (2013:98) menjadi modal perusahaan 
untuk meraih keuntungan jangka panjang dan jangka 
pendek dengan mempertahankan dan meningkatkan 
loyalitas customernya.

Kartika (2011:10) menjelaskan bahwa manajemen 
hubungan pelanggan memfokuskan pada costumer bukan 
pada produk yang ingin dijual yang berbasis pengelolaan 
hubungan. Penerapan Customer Relationship Management 
dapat digunakan untuk membangun komunikasi dan 
hubungan yang baik dengan para customernya untuk 
memasarkan produk dengan kualitas yang baik dan harga 
bersaing serta memenuhi kebutuhan customer.

Dimensi kualitas layanan menurut Tjiptono (2012:24) 
adalah: (1) tangibles (kemampuan fi sik) lebih berkaitan pada 
penampilan fi sik (2) responsiveness (daya tanggap) berkaitan 
dengan layanan karyawan yang cepat dan tanggap pada 

konsumen, (3) reliability (kehandalan) berhubungan dengan 
kesesuaian pemberian jasa yang dijanjikan oleh karyawan (4) 
assurance (jaminan) berkaitan dengan pengetahuan tentang 
produk, kemampuan memberikan informasi dan kepercayaan 
dan kesopanan memberikan layanan (5) empathy (perhatian) 
berkaitan dengan kemampuan karyawan memberikan 
perhatian pribadi pada customer.

Pemasaran relasional merupakan salah satu strategi untuk 
meningkatkan hubungan terus menerus (kontinyu) dengan 
konsumen yang saling menguntungkan. Terbentuknya 
hubungan terus menerus (kontinyu) dengan konsumen, 
perusahaan dapat menggali informasi lebih jauh mengenai 
kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berkembang 
serta berupaya untuk memberikan solusi pada setiap 
permasalahan yang dialami konsumen (Situmorang, 
dkk: 2016).

Di dalam strategi pemasaran relasional, para pengusaha 
berusaha menarik perhatian pelanggan dan investor, 
membangun kedekatan dengan pelanggan dan investor 
serta mengelola hubungan baik. Menjaga dan menguatkan 
hubungan terus menerus (kontinyu) dengan para pelanggan 
merupakan strategi cerdas yang dapat mengubah pelanggan 
yang acuh menjadi loyal, pelanggan yang buta informasi 
mendapatkan lebih banyak informasi produk. Hubungan 
jangka panjang antara pelanggan dan investor ini tentu 
bertujuan agar setiap pelanggan yang telah membeli akan 
terus kembali membeli.
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Lupiyoadi (2013:191) menjelaskan kepuasan adalah 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 
(hasil) yang dia peroleh dibandingkan dengan harapannya. 
Kepuasan investor ini sangat tergantung pada persepsi dan 
harapan customer pada saat melakukan pembelian untuk 
memenuhi keinginannya.

Loyalitas merupakan kesadaran yang timbul dari diri 
sendiri tanpa adanya paksaan karena pengalaman masa 
lalu. Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan yang 
diciptakan oleh perusahaan (Irawan, 2012: 45). Hubungan 
yang baik antara pegawai dan pelanggan akan meningkatkan 
kinerja pegawai dalam memberikan kualitas layanan, untuk 
mencapai tingkat loyalitas pelanggan adalah tujuan utama 
Pelindo III. Benefi t yang diperoleh ketika pelanggan merasa 
puas pada layanan perusahaan antara lain : (1) pelanggan akan 
melakukan pembelian ulang dan memberikan rekomendasi 
pada teman dan keluarganya tentang perusahaan tersebut; (2) 
merasa bangga menggunakan produk atau jasanya karena 
sudah sesuai dengan harapan pelanggan.

Berdasarkan uraian yang telah diberikan tersebut di atas 
maka perlu ditulis suatu kajian tentang variabel-variabel yang 
mempengaruhi kepuasan kerja, adapun variabel yang akan 
diteliti adalah; manajemen hubungan pelanggan, kualitas 
layanan, dan pemasaran relasional. Selanjutnya kita akan 
menganalisis variabel-variabel tersebut apakah memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelitian Oktariana, Yuanira (2012) 

tentang Faktor-Faktor Customer Relationship Management 
(Manajemen Hubungan Pelanggan) Dalam Mewujudkan 
Kepuasan Anggota Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas 
Anggota (Survey pada Anggota Koperasi Nusantara 
Cabang Malang di Kantor Pos Besar Malang), hasil analisis 
menunjukkan bahwa hasil analisis menggunakan analisis 
faktor menunjukkan hasil ekstraksi dari 14 indikator CRM 
menjadi empat faktor berpengaruh langsung secara positif 
signifi kan terhadap kepuasan anggota. Analisis jalur diperoleh 
hasil tidak pengaruh langsung dari CRM terhadap loyalitas 
anggota. Demikian juga hasil analisis jalur tidak berpengaruh 
langsung dari kepuasan terhadap loyalitas anggota.

Berdasarkan penelitian Komalig, Anastasya (2013) 
tentang Manajemen Hubungan Pelanggan dan Promosi 
Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Debitor pada PT. Bank 
Sulut Cabang Calaca Manado, hasil analisis menunjukkan 
bahwa manajemen hubungan pelanggan dan promosi secara 
simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan debitor. Perusahaan berupaya memberikan 
hubungan yang baik dengan para nasabah.

Berdasarkan penelitian Purba, Kezia Yurischa (2013) 
tentang Analisis Pengaruh Pemasaran Relasional Terhadap 
Kepuasan Nasabah PT. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pemasaran relasional berpengaruh positif terhadap kepuasan 
nasabah. Variabel fi nancial benefi t dan structural ties tidak 
memiliki pengaruh, sedangkan variabel social benefit 
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah.

Berdasarkan penelitian Sarandang, Gabriel (2014) tentang 
Pemasaran Relasional, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap 
Kepuasan Konsumen Produk Mie Steven pada UD. Sehati, 
hasil analisis menunjukkan bahwa pemasaran relasional, kualitas 
produk, dan harga secara bersama berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen dalam menggunakan Mie Steven. 
Kepuasan konsumen dapat ditingkatkan dengan pemasaran 
relasional supaya para pelanggan dapat meningkatkan 
penggunaan produknya.

Berdasarkan penelitian Rosita, Rahmi (2017) tentang 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 
BNI, BRI, Bank Mandiri Dan BCA Di Bekasi, hasil analisis 
menunjukkan bahwa dimensi kualitas pelayanan terdiri dari 
tangibles (bukti fi sik), reliability (kehandalan), responsiveness 
(cepat tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati) 
secara serentak juga parsial berpengaruh signifi kan terhadap 
kepuasan nasabah. 

Manajemen Hubungan Pelanggan
Kotler dan Armstrong (2013:138) menjelaskan Customer 

Relationship Management adalah strategi bisnis yang 
bertujuan menciptakan nilai bagi investor yang memberikan 
keuntungan dengan cara mengintegrasikan proses internal 
dan eksternal dengan dukungan oleh data investor yang 
berkualitas tinggi dan teknologi informasi.

Tjiptono (2012:150) mengemukakan Customer 
Relationship Management dapat digunakan sebagai teknologi 
yang mendukung misi perusahaan dalam upaya meningkatkan 
orientasi pada para investornya. Data tentang investor yang 
mendukung strategi Customer Relationship Management 
dapat juga digunakan untuk berbagai kepentingan dalam 
perusahaan, tidak hanya untuk aktivitas pemasaran saja 
akan tetapi manajemen operasional dapat memanfaatkan 
data investor untuk mendesain produk atau layanan khusus 
bagi para investor.

Anton (2006:123) menjelaskan Customer Relationship 
Management adalah strategi untuk mengetahui keinginan 
konsumen dengan melibatkan seluruh sumber daya 
perusahaan yang ada. Customer Relationship Management 
adalah memaksimalkan nilai hubungan pelanggan dengan 
perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi dan 
memanfaatkan basis data pemasaran.

Kualitas Layanan
Hayzer (2005:43) kualitas pelayanan jasa dapat diukur 

dengan melihat seberapa jauh efektifitas pelayanan jasa 
dapat mempertipis kesenjangan antara harapan dengan 
pelayanan jasa yang diberikan. Dalam hal ini pengukuran 
kualitas pelayanan jasa jauh lebih sulit dibandingkan dengan 
pengukuran kualitas barang. Sumbangan yang sangat penting 
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di bidang pemasaran produk dan jasa telah diberikan oleh 
konsep kualitas layanan jasa.

Syafrudin (2011:67-68) mengemukakan kualitas 
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk/ jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas layanan memiliki 
tiga komponen utama yaitu :
1. Technical quality berkaitan dengan kualitas dan layanan 

pada konsumen.
2. Functional quality berkaitan dengan cara penyampaian 

jasa kepada konsumen.
3. Corporate image adalah reputasi dan daya tarik 

perusahaan bagi konsumen.

Tjiptono (2012:78) menjelaskan perusahaan harus 
memikirkan pentingnya pelayanan investor melalui kualitas 
pelayanan, karena kini semakin disadari pelayanan dan 
kepuasan investor adalah aspek vital untuk bertahan dalam 
bisnis dan memenangkan persaingan. Kualitas pelayanan 
berpusat pada suatu kenyataan yang ditentukan oleh investor. 
Interaksi strategi pelayanan, sistem pelayanan, sumber daya 
manusia serta investor akan sangat menentukan keberhasilan 
dari manajemen perusahaan. Sehingga perlu menerapkan 
strategi untuk membentuk kualitas investor yang terbaik, 
untuk menerangkan strategi kualitas pelayanan sebagai 
berikut :
1.  Atribut layanan investor, yaitu bahwa penyampaian 

jasa harus tepat waktu, akurat disertai dengan penuh 
keramahan dan perhatian.

2. Mew ujud kan kepuasan konsu men dengan 
penyempurnaan kualitas jasa dengan memperhatikan 
komponen biaya, waktu penerapan program, dan 
pengaruh layanan investor. Ketiga faktor ini merupakan 
pemahaman dan penerapan suatu sistem yang responsif 
terhadap investor dan organisasi guna mencapai 
kepuasan yang optimal.

3. Memahami persepsi pelanggan terhadap perusahaan dan 
para pesaing sebagai sistem umpan balik dan kualitas 
layanan investor,

4. Komitmen perusahaan pada konsumen untuk 
memperbaiki kinerja ditunjukkan dengan mengubah 
faktor yang menjadi pembeda pasar.

5. Implementasi strategis merupakan proses perubahan 
strategi dan kebijakan menjadi tindakan melalui 
pengembangan program, anggaran dan prosedur

Tjiptono (2012:89) mengemukakan yang digunakan 
dalam mengevaluasi kualitas pelayanan jasa, yaitu :
1. Responsiveness (daya tanggap) adalah suatu respons/

kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan 
memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap 

2. Reliability (kehandalan) adalah suatu kemampuan untuk 
memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan 
terpercaya

3. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan 
atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, 

kualitas, keramahtamahan, perkataan atau kesopanan 
dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam 
memberikan informasi dan kemampuan dalam 
menanamkan kepercayaan konsumen terhadap 
perusahaan

4. Empathy (perhatian) adalah kemampuan perusahaan 
dalam memberikan perhatian yang bersifat individual 
atau pribadi kepada para investor

5. Tangibles (kemampuan fisik) adalah suatu bentuk 
penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi 
dan hal-hal lain yang bersifat fisik

Pemasaran Relasional
Pemasaran relasional berarti keseluruhan proses 

membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang 
menguntungkan dengan memberikan nilai dan kepuasan 
pelanggan yang unggul. Proses ini berhubungan dengan semua 
aspek untuk meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan 
pelanggan. (Kotler and Armstrong, 2013:91)

Lupiyoadi, 2013, menyatakan pada sebagian bisnis jasa 
adanya keterlibatan dan interaksi antara pelanggan dan 
pemberi jasa begitu tinggi karena itu pemasaran relasional 
(relationship marketing) pembahasan pemasaran jasa sangat 
relevan. Pendekatan pemasaran menjadi kurang mendukung 
pada praktik bisnis jasa karena hanya berorientasi transaksi 
dengan sasaran penjual yang tinggi dalam jangka pendek. 
Pemasaran relational lebih menekankan hubungan jangka 
panjang melalui peningkatan hubungan perusahaan dengan 
pelanggannya. 

Pemasaran relasional adalah kegiatan mulai dari menarik 
sampai meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dari 
defi nisi tersebut, menarik pelanggan baru harus dipandang 
hanya sebagai langkah antara dalam proses pemasaran. 
Melayani pelanggan dan menguatkan hubungan sampai 
pelanggan menjadi loyal adalah pertimbangan bagi kegiatan 
pemasaran.

Menurut Tjiptono (2016), “Transaction marketing 
lebih berorientasi pada transaksi penjualan jangka pendek, 
sedangkan relationship marketing lebih menekankan 
pentingnya hubungan jangka panjang dengan pelanggan 
yang saling menguntungkan. Chan (2013) menyatakan 
relationship marketing didasari oleh pengelolaan hubungan 
yang saling menguntungkan pelanggan dengan perusahaan 
dengan menciptakan komunikasi dua arah.

Kepuasan 
Irawan (2012:33) menjelaskan bahwa setiap transaksi 

atau pengalaman baru dalam menggunakan produk atau jasa 
akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan 
yang puas akan berbagi kepuasan pada produsen atau 
penyedia jasa. Hal inilah yang akan menjadikan referensi 
bagi perusahaan.

Lupiyoadi (2013:193) menjelaskan kepuasan investor 
sangat tergantung pada persepsi dan harapan investor itu 
sendiri. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pasca beli 
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barang atau jasa yang telah dirasakan kinerja produknya 
dibandingkan dengan harapan pelanggan. Melakukan 
pembelian barang atau jasa dipengaruhi oleh persepsi 
dan harapannya serta pengalaman orang lain yang telah 
mengonsumsi barang atau jasa tersebut 

Sumarwan (2012:56) mengemukakan teori kepuasan 
adalah model yang menjelaskan proses terbentuknya 
ketidakpuasan dan kepuasan pelanggan adalah perbandingan 
antara harapan konsumsi pelanggan dengan yang fakta 
kinerja sesungguhnya yang diperoleh oleh pelanggan. Selisih 
harapan dengan fakta kinerja tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi disconfirmation dan confirmation. Hasil selisih 
tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
1. Positive disconfirmation, terjadi ketika fakta kinerja 

sesungguhnya (actual performance) lebih besar daripada 
harapan (performance expectation) investor.

2. Simple confirmation terjadi bila kinerja sesungguhnya 
sama dengan harapan investor.

3. Negative disconfirmation, terjadi apabila kinerja 
sesungguhnya lebih kecil daripada harapan investor.

Hubungan Antar Variabel
Pengaruh Manajemen Hubungan Pelanggan terhadap 
Kepuasan

Oktariana, Yuanira (2012) menjelaskan bahwa konsep 
kepuasan total membuat pelanggan setia dan melakukan 
pembelian lagi. Pelanggan merasa puas ketika barang dan 
jasa yang mereka dapatkan, besar kemungkinan pelanggan 
akan kembali dan melakukan pembelian ulang serta 
merekomendasikan perusahaan pada orang lain 

Komalig, Anastasya (2013) menyatakan bahwa 
manajemen hubungan pelanggan adalah proses untuk 
menjadikan pelanggan yang loyal dengan cara memperoleh, 
mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Dalam 
mempertahankan nasabah, bank harus melakukan pelayanan 
dengan baik, menyediakan fasilitas yang baik, serta karyawan 
yang berperilaku sopan, sehingga para nasabah merasa puas 
dan dengan kepuasan itu nasabah akan senang menggunakan 
produk-produk yang ada. 

Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 
Purba, Kezia Yurischa (2013) menyatakan sangat 

diperlukan strategi pemasaran untuk menciptakan kepuasan 
bagi nasabah. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan 
berpengaruh pada kepuasan nasabah untuk melakukan 
penggunaan ulang jasa perbankan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya 
di bisnis perbankan, bank berlomba-lomba memberikan layanan 
yang lebih baik yang akan diminati oleh para nasabah. Pelayanan 
yang diterima nasabah dapat dijadikan standar dalam menilai 
kinerja suatu bank yang berarti kepuasan nasabah adalah suatu 
hal yang sangat penting dalam hal mempertahankan nasabah dan 
untuk mendapatkan calon nasabah (Rosita, Rahmi, 2017)

Pengaruh Pemasaran Relasional terhadap Kepuasan 
Pemasaran relasional yang terdiri dari fi nancial benefi t, 

social benefi t, dan structural ties memiliki hubungan yang 
cukup erat terhadap kepuasan nasabah pada PT. Bank X. 
(Sarandang, Gabriel, 2014)

Belakangan ini konsep pemasaran relasional atau yang 
biasa dikenal dengan relationship marketing menjadi 
primadona dalam kegiatan bisnis. Pemasaran relasional 
bertujuan mendesain hubungan jangka panjang dengan 
konsumen guna meningkatkan value dari dua pihak 
dan memperpanjang hubungan jangka panjang dengan 
partner kerjasama secara vertikal dan horizontal. Setiap 
perusahaan sangat membutuhkan pemasaran relasional 
dalam melakukan hubungan dengan pelanggan. Hal ini 
dibutuhkan karena pemasaran relasional berkaitan dengan 
proses mencipta, kemudian mempertahankan sampai pada 
meningkatkan hubungan yang kuat berdasarkan nilai 
dengan pelanggan dan pemegang saham (Purba, Kezia 
Yurischa, 2013)

METODE PENELITIAN

Identifi kasi dan Defi nisi Operasional Variabel
Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :
1. Variabel independent (X) terdiri dari :

a. Variabel manajemen hubungan pelanggan (X1)
b. Variabel kualitas layanan (X2)
c. Variabel pemasaran relasional (X3)

2. Variabel dependent (Y) yaitu kepuasan (Y)

Populasi dan Sampel
Populasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

pengguna jasa Pelindo III Surabaya dengan jumlah 100 
pengguna jasa.

Sampel yang dipergunakan adalah seluruh pegawai. 
Penelitian ini menggunakan sensus, yaitu semua populasi 
diteliti (Sugiyono, 2013 : 78), maka sampel yang diambil 
sebanyak 100 responden.

Analisis Model
Untuk mengadakan analisis atas data yang diperoleh agar 

dapat ditarik kesimpulan, maka digunakan analisis metode 
regresi linier berganda untuk melihat pengaruh tiga variabel 
bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi linier 
sederhana dirumuskan sebagai berikut :

Y = o + 1X1 + 2X2 + 3X3 + e  (Ghozali, 2012 : 46) 

Keterangan : 
Y  = kepuasan 
X1  = manajemen hubungan pelanggan
X2  = kualitas layanan
X3 = pemasaran relasional
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o = konstanta 
1...3 = koefi sien regresi 
e = variabel pengganggu 

Model seperti di atas, digunakan untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selain 
itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada variabel manajemen hubungan pelanggan nilai 
t hitung > t tabel (96;0,025) yaitu 7.413 > 1.985 dan nilai 
signifikansi 0.000 < 0.05. Sehingga hipotesis tersebut 
yaitu terdapat pengaruh yang signifi kan antara manajemen 
hubungan pelanggan terhadap kepuasan.

Mencapai tingkat kepuasan pelanggan tertinggi adalah 
tujuan utama pemasaran. Pada kenyataannya akhir-akhir 
ini banyak perhatian tercurah pada konsep kepuasan total 
yang implikasinya adalah mencapai kepuasan sebagian 
tidak cukup untuk membuat pelanggan setia kembali lagi, 
maka jika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang 
didapatkan pada saat proses transaksi serta puas akan barang 
atau jasa yang didapatkan, maka besar kemungkinan terbesar 
pelanggan akan kembali lagi dan merekomendasikan kepada 
orang lain (Oktariana, 2012).

Hal ini dapat terwujud apabila perusahaan tersebut juga 
menggunakan program customer relationship management 
atau managemen hubungan pelanggan. Untuk mendapatkan 
anggota yang loyal sesuai dengan keinginan pihak perusahaan, 
maka harus didukung dengan strategi menciptakan hubungan 
(relationship) antara pihak perusahaan dengan pelanggan 
yang dikenal dengan manajemen hubungan pelanggan 
(Customer Relationship Management). Dalam strategi 
ini pemahaman terhadap harapan pelanggan menjadi 
faktor yang sangat penting, karena suatu pendekatan yang 
berbasis hubungan untuk berbisnis adalah pemahaman 
tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan 
serta memandang pelanggan sebagai aset jangka panjang 
yang akan memberikan pemasukan yang terus-menerus 
selama kebutuhan mereka terpenuhi. Pada masa sekarang 
ini Customer Relationship Management telah menjadi modal 
perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan 
loyalitas pelanggannya dalam rangka meraih keuntungan 
jangka panjang (Oktariana, 2012).

Pada variabel kualitas layanan nilai t hitung > t tabel 
(96;0,025) yaitu 8.616 > 1.985 dan nilai signifi kansi 0.000 
< 0.05. Sehingga hipotesis tersebut yaitu terdapat pengaruh 
yang signifi kan antara kualitas layanan terhadap kepuasan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 
Tjiptono (2016:59), kualitas pelayanan merupakan “aktivitas, 
manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dengan 
cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan 
yang mereka terima dan pelayanan yang mereka harapkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan”, 
sehingga konsumen akan mempunyai respons positif.

Pada variabel pemasaran relasional nilai t hitung > t tabel 
(96;0,025) yaitu 5.863 > 1.985 dan nilai signifi kansi 0.000 
< 0.05. Sehingga hipotesis tersebut yaitu terdapat pengaruh 
yang signifikan antara pemasaran relasional terhadap 
kepuasan.

Pendekatan yang pertama untuk membangun suatu 
pemasaran relasional kepada pelanggan adalah dengan 
memberikan manfaat keuangan atau ekonomi. Manfaat 
ekonomis ini dapat berupa penghematan biaya yang 
dikeluarkan oleh pelanggan, suku bunga yang memenuhi 
harapan, serta manfaat ekonomis lainnya (Purba, 2013).

Manfaat sosial membantu badan usaha untuk 
meningkatkan hubungan dengan mempelajari kebutuhan 
dan keinginan pelanggan, bahkan memberikan sesuatu yang 
kesannya bersifat pribadi atau per individu. Mengetahui 
secara lebih detail apa yang sekarang ini dibutuhkan oleh 
para pelanggan tersebut (Purba, 2013).

Pendekatan yang ketiga ini untuk membangun hubungan 
yang lebih kuat dengan pelanggan melalui ikatan struktural. 
Perusahaan memberikan sarana yang diperlukan oleh 
nasabah sehingga memberikan kemudahan dan kepuasan 
tersendiri. Dalam ikatan struktural badan usaha berusaha 
untuk membantu pelanggan dan selalu memberikan informasi 
mengenai segala sesuatu yang diperlukan, sehingga pelanggan 
yang dibantu dan diperhatikan akan merasa sangat dihargai 
dan lebih puas pada badan usaha, seperti memberikan 
informasi mengenai menu terbaru. (Purba, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Customer relationship management, kualitas layanan 

dan pemasaran relasional berpengaruh secara serempak 
terhadap kepuasan sebesar 65,2%.

2. Customer relationship management berpengaruh 
terhadap kepuasan sebesar 36,3%.

3. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan sebesar 
43,5%. 

4. Pemasaran relasional menyumbang pengaruh terhadap 
kepuasan sebesar 26,3%.

5. Kualitas layanan berpengaruh dominan terhadap 
kepuasan pengguna jasa Pelindo III”. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil nilai uji koefisien determinasi parsial (r2) 
variabel kualitas layanan sebesar 0,435 artinya pengaruh 
variabel kualitas layanan terhadap kepuasan sebesar 
43,5%.

Saran
PT. Pelabuhan Indonesia IIII (Persero) Tanjung Perak 

Surabaya harus merawat dan mengganti peralatan dan 
perlengkapan bongkar muat yang sudah tua dengan peralatan 
dan perlengkapan yang canggih dan modern sehingga 



19Purwanto: Penerapan Manajemen Hubungan Pelanggan

memudahkan untuk melakukan bongkar muat. PT. Pelabuhan 
Indonesia IIII (Persero) Tanjung Perak Surabaya diharuskan 
untuk mengembangkan sistem, fasilitas dan peralatan 
pelabuhan dengan mengikuti teknologi yang terkini, agar 
menjadi perusahaan ke pelabuhan yang besar dan kuat. Pada 
variabel Reliability (Kehandalan) hendaknya meningkatkan 
pelayanan yang cepat dan tepat dalam pengiriman barang 
mengurangi tingkat penumpukan barang sehingga 
penumpukkan yang terlalu lama membuat pelanggan 
memberikan keluhan-keluhan terhadap keterlambatan barang 
yang dikirim dan dibongkar muat. Pada variabel Empathy 
(Empati) hendaknya lebih memberikan perhatian yang 
lebih kepada para pelanggan, karyawan mudah dihubungi 
untuk menyampaikan keluhan pelanggan tentang barang 
yang dikirim oleh karyawan, selalu memberikan perhatian 
secara pribadi kepada pelanggan. Hal ini bertujuan agar 
pelanggan tetap tertarik untuk menggunakan jasa bongkar 
muat pada PT. Pelabuhan Indonesia IIII (Persero) Tanjung 
Perak Surabaya. 

Customer Relationship Management (CRM) merupakan 
hal yang penting bagi pihak Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
Tanjung Perak Surabaya untuk menjalin hubungan jangka 
panjang dengan pengguna jasa supaya tercapai kepuasan 
pengguna jasa yang berdampak pula pada loyalitas pengguna 
jasa, maka untuk mendapatkan keuntungan dari kedua pihak 
yaitu pihak Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Perak 
Surabaya dan pengguna jasa perlu lebih mengoptimalkan 
hubungan secara efisien, karena Customer Relationship 
Management (CRM) pada intinya merupakan kolaborasi 
dengan setiap pengguna jasa yang mampu menciptakan 
keadaan yang tidak merugikan salah satu pihak (win-win 
situation). Selain itu Customer Relationship Management 
(CRM) dapat menambahkan nilai pada pengguna jasa sebagai 
imbalannya pemakaian jasa yang dilakukan mereka dan 
setelah pengguna jasa puas maka akan membuat pengguna 
jasa loyal juga.

Pelanggan perlu dikenali secara personal, sehingga hal ini 
memunculkan era pemasaran individu di mana komunikasi 
pemasarannya didasarkan pada one-to-one interaction. 
Pemasar dan pelanggan harus menjalin hubungan yang saling 
menguntungkan. Untuk itu para pemasar perlu benar-benar 
mengetahui pelanggannya satu per satu. Cara yang perlu 
ditempuh adalah membangun suatu database pelanggan 
yang didalamnya berisi mengenai semua informasi tentang 
pelanggan.
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ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of situational leadership, work environment, work discipline on work motivation 
and the performance of GSE employees of PT. GAPURA SURABAYA. Data collection was carried out through distributing questionnaires 
to 112 employees of PT GAPURA SURABAYA’s GSE Unit. Data analysis in this study uses SPSS and AMOS. The sampling technique used 
is saturated sampling method (census) and data testing techniques used in this study include validity test with factor analysis, reliability 
testing with Alpha Cronbach. SEM (Structural Equation Modeling) Test, to test and prove the research hypothesis. The analysis shows 
that (1) situational leadership has a significant influence on employee motivation (2) situational leadership has no significant effect on 
employee performance (3) the work environment has a significant influence on work motivation (4) the work environment has a significant 
influence. Effects on employee performance (5) work discipline has a significant influence on work motivation (6) Work discipline has a 
significant influence on employee performance (7) work motivation has a significant influence on employee performance.

Keywords: situational leadership, work environment, work discipline, work motivation, and performance.

LATAR BELAKANG

Setiap perusahaan-perusahaan besar maupun kecil 
dituntut untuk dapat beroperasi secara efektif dan efi sien, 
termasuk dalam peningkatan produktivitas sumber daya 
yang dimiliki. Sumber daya manusia mencakup daya fi kir 
dan fi sik sebagai roda penggerak perusahaan dan menjadi 
aset yang diperhitungkan dalam setiap perusahaan. Untuk 
menjadikan sumber daya manusia berkualitas, maka 
dibutuhkan manajemen yang baik dan profesional untuk 
dapat menggali potensi dalam diri individu dan menghadapi 
berbagai permasalahan. Iklim perusahaan tidak mungkin 
kondusif jika sumber daya manusianya tidak diatur secara 
maksimal.

Kinerja karyawan sebagai hasil kerja yang dinilai dari segi 
mutu dan kapasitas yang dapat dicapai karyawan berdasar 
pada standar kerja yang ditentukan. Kinerja perusahaan erat 
kaitannya dengan kinerja karyawannya. Dalam praktiknya 
tidak selamanya kinerja karyawan ada pada kondisi yang 
diharapkan, banyak kendala yang mempengaruhi kinerja 
baik dari dalam maupun dari luar diri karyawan seperti gaya 
kepemimpinan, lingkungan kerja, disiplin serta motivasi 
kerja. Selain mampu memberikan rangsangan yang tinggi 
kepada karyawannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
perusahaan juga harus mampu dalam memperhatikan apa 
yang menjadi kebutuhan serta keinginan karyawannya.

Upaya peningkatan kinerja karyawan menjadi sebuah 
tantangan manajemen yang serius, karena keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan perusahaan serta mampu untuk bertahan di 

dalam kompetisi bisnis bergantung pada kualitas dan kinerja 
SDM yang dimiliki. Begitu pula dengan PT. Gapura sebagai 
perusahaan yang berkecimpung di bidang jasa layanan darat 
(Ground Handling Airport Service). Unit GSE (Ground 
Support Equipment) merupakan salah satu bagian dari 
perusahaan ini, dimana jasa pelayanan GSE memberikan 
kontribusi terbesar pada Ground Handling PT. Gapura.

Dalam unit GSE PT. Gapura Surabaya memiliki 
keragaman tingkat kematangan karyawan, hal tersebut dilihat 
dari umur, pendidikan, masa jabatan, dan lain sebagainya. 
Maka gaya kepemimpinan situasional harus dimiliki oleh 
pemimpin unit GSE. Situasi dan kondisi kerja yang tidak 
menentu setiap harinya mengharuskan pemimpin sigap dalam 
mengambil keputusan dan mengarahkan bawahannya untuk 
meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Lingkungan 
kerja yang kondusif dapat menunjang kebutuhan fisik 
maupun non-fi sik selama bekerja dan kualitas kehidupan 
kerja karyawan tentu akan meningkat. Disiplin kerja dapat 
sebagai jaminan atas terpeliharanya suatu tata tertib dan 
juga kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga hasil kerja 
yang diperoleh menjadi semakin optimal. Karyawan yang 
memiliki motivasi tinggi atas tujuan perusahaan adalah faktor 
krusial dalam perkembangan sebuah perusahaan. Motivasi 
tinggi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan 
berhasilnya pencapaian tujuan perusahaan. Setiap unit kerja 
pasti ada masalah yang tidak mudah untuk dihadapi termasuk 
dengan unit GSE. Banyak pekerjaan yang membutuhkan 
konsentrasi dan fokus kerja tinggi, serta kondisi fi sik yang 
prima. Hal ini sangat penting, karena jika tidak maka akan 
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mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan dan 
bahkan bahaya yang besar bagi karyawan.

Gaya Kepemimpinan Situasional
Teori ini pertama kali diperkenalkan sebagai teori 

siklus hidup kepemimpinan (Blanchard & Hersey 1969) 
dan kemudian berganti nama menjadi teori Kepemimpinan 
Situasional (1972). Prinsip teori ini adalah, situasi yang 
berbeda menuntut jenis kepemimpinan yang berbeda 
pula. Kepemimpinan situasional menegaskan bahwasanya 
kepemimpinan tersebut terdiri dari dimensi perintah dan 
dimensi pemberian dukungan. Dalam situasi tertentu 
dimensi-dimensi tersebut harus diterapkan secara 
tepat. Kenneth Blanchard melakukan perluasan dan 
pengembangan dari model awal, menciptakan model 
kedua disebut Kepemimpinan Situasional II (SLII). 
Kepemimpinan Situasional dan Kepemimpinan Situasional 
II mempunyai kesamaan yang besar, yakni menentukan 
tingkat perkembangan bawahan dan gaya kepemimpinan 
yang dibutuhkan. Perbedaan utama adalah kepemimpinan 
situasional menggunakan kemampuan dan kemauan untuk 
menentukan kesiapan bawahan, sedangkan model SL II 
menggunakan kompetensi dan komitmen untuk menilai 
tingkat perkembangan pengikut. 

Hersey dan Blanchard dalam Soedjono (2003:317) 
mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan situasional 
adalah didasarkan pada saling berhubungannya diantara 
hal-hal berikut: 1) Jumlah petunjuk dan pengarahan yang 
diberikan oleh pimpinan; 2) Jumlah dukungan emosional 
yang diberikan oleh pemimpin; 3)Tingkat kesiapan atau 
kematangan para pengikut dalam melaksanakan tugas 
khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Menurut Ivancevich 
dkk (2007:207), gaya kepemimpinan situasional merupakan 
gaya yang lebih menekankan pada pengikut dan tingkat 
kematangan mereka. 

Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan situasional 
(situational leadership) adalah sebagai kemampuan dari 
seorang pemimpin dalam menyesuaikan taktik atau gaya 
kepemimpinannya berdasarkan kesiapan dan tingkat perilaku 
pengikutnya. Model kepemimpinan situasional ini lebih 
ditentukan oleh faktor situasi daripada watak pribadi seorang 
pemimpin.

Lingkungan Kerja 
Render dan Heizer (2001:239) mendefi nisikan lingkungan 

kerja sebagai tempat bekerja yang mempengaruhi hasil kerja 
dan mutu kehidupan kerja mereka. Menurut George R. Terry 
(2006:23), mengartikan lingkungan kerja sebagai kekuatan-
kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. 
Sementara Schultz dan Schultz (2010:405) mendefi nisikan 
lingkungan atau kondisi kerja adalah semua aspek fisik 
kerja, psikologis kerja dan peraturan kerja yang dapat 
mempengaruhi kepuasan dan produktivitas kerja.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, didapat kesimpulan 
bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 
disekitar karyawan pada saat bekerja dan dapat memberikan 
pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 
karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas serta tanggung 
jawab pekerjaannya. 

Menurut Sedarmayanti (2009:26), secara garis besar jenis 
lingkungan kerja terbagi dua antara lain:
a. Lingkungan kerja fisik, yaitu semua keadaan berbentuk 

fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 
mempengaruhi karyawan baik langsung maupun secara 
tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi 
dua kategori yaitu:
1. Lingkungan kerja yang langsung berhubungan 

dengan karyawan seperti : pusat kerja, kursi, meja 
dan sebagainya.

2. Lingkungan perantara / lingkungan umum dapat juga 
disebut lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi 
kondisi manusia, seperti: temperature, kelembapan, 
sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran 
mekanis, bau tidak sedap, warna dan lain-lain.

b. Lingkungan kerja non fisik, yaitu semua keadaan yang 
terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 
hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan 
rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.

Disiplin Kerja
Davis (2011:125) mengemukakan bahwa disiplin kerja 

merupakan pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 
pedoman-pedoman organisasi. Menurut Fahmi (2016:65), 
kedisiplinan adalah tingkat kepatuhan dan ketaatan kepada 
aturan yang berlaku serta bersedia menerima sanksi atau 
hukuman jika melanggar aturan yang ditetapkan dalam 
kedisiplinan tersebut. 

Berdasarkan defi nisi beberapa ahli diatas maka disiplin 
kerja dapat diartikan kesediaan dan kesadaran karyawan untuk 
patuh dan taat terhadap peraturan baik lisan maupun tulisan 
serta prosedur kerja yang berlaku di sebuah perusahaan. 
Disiplin kerja sebagai suatu bentuk pengendalian diri dan 
dilaksanakan secara teratur dijadikan sebagai indikator 
tingkat kesungguhan kerja karyawan. 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2017:89), disiplin 
pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) 
Besar kecilnya pemberian kompensasi; 2) Ada tidaknya 
keteladanan pimpinan dalam perusahaan; 3) Ada tidaknya 
aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan; 4) Keberanian 
pimpinan dalam mengambil tindakan; 5) Ada tidaknya 
pengawasan pimpinan; 6) Ada tidaknya perhatian kepada 
para karyawan; 7) Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang 
mendukung tegaknya disiplin.

Motivasi Kerja
Menurut Robbins (2006:122) motivasi adalah kesediaan 

melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran 
organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan usaha tersebut 
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memuaskan kebutuhan sejumlah individu. Sementara 
menurut Ivancevich (2010:53) motivasi adalah himpunan 
sikap yang merupakan dorongan kepada seseorang untuk 
bertindak dalam tujuan spesifi k. Lebih lanjut Ivancevich 
menjelaskan bahwa motivasi dapat memberikan energi, 
saluran, dan mempertahankan keadaan dan perilaku 
seseorang untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi 
adalah keinginan untuk memperbaiki keadaan, keinginan 
untuk maju dari seorang pekerja, Davis (2011:373).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, diperoleh 
kesimpulan bahwa motivasi kerja merupakan suatu kekuatan 
yang dapat memberikan rangsangan dan dorongan serta 
semangat kerja kepada karyawan sehingga dapat mengubah 
perilaku pribadi seorang karyawan ke arah yang diinginkan 
perusahaan.

Menurut Sutrisno (2017:116), faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi seorang karyawan dapat dibedakan 
menjadi dua yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor 
intern yang memengaruhi motivasi diantaranya: keinginan 
untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, 
keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk 
memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. 
Faktor ekstern yang memengaruhi motivasi adalah: kondisi 
lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang 
baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, 
dan peraturan yang fl eksibel.

Kinerja Karyawan
Pengertian kinerja (performance) menurut Foster 

dan Seeker (Tanady, 2017:154) adalah hasil yang dicapai 
seseorang, menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan 
yang bersangkutan. Faustino C. Gomes (2010:162), kinerja 
karyawan yaitu catatan outcome dari fungsi suatu pekerjaan 
tertentu atau kegiatan karyawan selama suatu periode waktu 
tertentu. Menurut Gibson (2010:220), kinerja karyawan 
merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk 
menetapkan perbandingan hasil pelaksanaan tugas, tanggung 
jawab yang diberikan oleh organisasi pada periode tertentu 
dan relatif dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja 
atau kinerja organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan 
bahwa kinerja karyawan adalah prestasi maupun hasil kerja 
(output) secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 
seorang karyawan dalam menyelesaikan target kerja sesuai 
pada tugas serta perannya di perusahaan dalam suatu periode 
penilaian tertentu yang telah ditetapkan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2001:82) faktor-faktor 
yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 
kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, 
keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan 
mereka dengan organisasi.

Kerangka Konseptual
Kepemimpinan situasional (situational leadership) 

adalah sebagai kemampuan dari seorang pemimpin 

dalam menyesuaikan taktik atau gaya kepemimpinannya 
berdasarkan kesiapan dan tingkat perilaku pengikutnya. 
Model kepemimpinan situasional ini lebih ditentukan oleh 
faktor situasi daripada watak pribadi seorang pemimpin. 
Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di 
sekitar karyawan pada saat bekerja dan dapat memberikan 
pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 
karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas serta tanggung 
jawab pekerjaannya. Disiplin kerja dapat diartikan kesediaan 
dan kesadaran karyawan untuk patuh dan taat terhadap 
peraturan baik lisan maupun tulisan serta prosedur kerja 
yang berlaku di sebuah perusahaan. Disiplin kerja sebagai 
suatu bentuk pengendalian diri dan dilaksanakan secara 
teratur dijadikan sebagai indikator tingkat kesungguhan 
kerja karyawan. Motivasi kerja adalah suatu kekuatan 
yang dapat memberikan rangsangan dan dorongan serta 
semangat kerja kepada karyawan sehingga dapat mengubah 
perilaku pribadi seorang karyawan ke arah yang diinginkan 
perusahaan. Kinerja karyawan adalah prestasi maupun hasil 
kerja (output) secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai 
seorang karyawan dalam menyelesaikan target kerja sesuai 
pada tugas serta perannya di perusahaan dalam suatu periode 
penilaian tertentu yang telah ditetapkan.

Hipotesis 
H1. Diduga gaya kepemimpinan situasional berpengaruh 

terhadap motivasi karyawan GSE PT. Gapura 
Surabaya.

H2. Diduga gaya kepemimpinan situasional berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan GSE PT. Gapura Surabaya.

H3. Diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi 
karyawan GSE PT. Gapura Surabaya.

H4. Diduga lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan GSE PT. Gapura Surabaya.

H5. Diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi 
karyawan GSE PT. Gapura Surabaya.

Gambar 1. ..............................................
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H6. Diduga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan GSE PT. Gapura Surabaya.

H7. Diduga motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
GSE PT. Gapura Surabaya.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini 

yaitu metode penelitian survei. Metode penelitian survey 
termasuk dalam metode kuantitatif. Menurut Solimun 
(2005:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 
sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada fi lsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Memiliki jumlah populasi sebanyak 112 orang 
karyawan pada unit GSE PT. GAPURA Cabang Surabaya 
dengan sampel 118 responden yaitu menggunakan teknik 
sampling jenuh (sensus) dimana menjadikan seluruh anggota 
populasi sebagai sampel. Data primer ataupun data sekunder 
dikumpulkan melalui cara cross section yaitu memakai 
banyak responden untuk penelitian satu waktu tertentu. Data 
penelitian dikumpulkan secara langsung ke lokasi penelitian. 
Pengujian hipotesis yang diajukan, peneliti mengumpulkan 
data dengan teknik survei dimana variabel-variabel 
yang diteliti tidak dikendalikan (ex post facto). Menurut 
Solimun (2005:39) Ada 4 macam variabel yakni variabel 
independent, variabel dependent, variabel moderator dan 
variabel intervening. Penelitian ini menggunakan Gaya 
Kepemimpinan Situasional, Lingkungan Kerja, Disiplin 
Kerja sebagai (independent variable), Motivasi sebagai 
variabel Intervening dan Kinerja Karyawan sebagai variabel 
terikat (dependent variable).

Berdasarkan teori gaya kepemimpinan situasional maka 
dibuatlah indikator-indikator sebagai berikut: 1. Telling-
Directing / memberitahukan-memerintah, 2. Selling-
Coaching / menjual-melatih 3. Participating-Supporting 
– berpartisipasi/memberi dukungan, 4. Delegating- 
mendelegasikan.

Indikator lingkungan kerja diadopsi dan disesuaikan dari 
Sedarmayanti (2009:46), yaitu: penerangan, suhu udara, suara 
bising, penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, 
keamanan kerja, dan hubungan karyawan.

Indikator disiplin kerja diadopsi dan disesuaikan dari 
Alfred R. Lateiner dalam Soedjono (2002:72), yaitu: 
ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab yang 
tinggi, dan ketaatan terhadap aturan kantor.

Menggunakan indikator yang diadopsi dan disesuaikan 
dari George & Jones (2005:175), yaitu: arah perilaku 
(direction of behavior), tingkat usaha (level of effort), tingkat 
kegigihan (level of persistence).

Dengan indikator yang mengacu pada teori Gomes 
(2010:142), yaitu: kuantitas kerja (quantity of work), kualitas 
kerja (quality of work), pengetahuan kerja (job knowledge), 

kreativitas (creativeness), kerja sama (cooperation), dan 
inisiatif (initiative). 

Penelitian yang dilakukan menggunakan alat bantu berupa 
kuesioner, yang mana jawaban-jawaban responden tersebut 
akan diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 
meminta responden untuk menunjukkan derajat persetujuan 
atau ketidaksetujuan. Skala likert ialah skala data interval, 
sehingga memenuhi syarat minimal skala data untuk analisis 
SEM. Rentang skala yang digunakan untuk mengukur derajat 
sangat tidak setuju atau sangat setuju dalam penelitian ini 
yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1, Tidak Setuju (TS) 
skor 2, Kurang Setuju (KS) Skor 3, Setuju (S) Skor 4, dan 
Sangat Setuju (SS) Skor 5.

Teknik analisis data yang dipakai yakni statistik 
inferensial parametrik analisis kausalitas dengan SEM 
(Structural Equation Modelling) yang dioperasikan software 
AMOS (Analyses Structural Equation Modelling), dengan 
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Uji 
validitas dilakukan pada masing-masing indikator variabel 
terhadap konstruknya menggunakan metode korelasi 
product moment pearson. Sebuah item dikatakan valid bila 
nilai korelasi positif dan < 0,05 maka indikator tersebut 
dianggap valid, Masrun (1979) dalam Solimun (2005:12). Uji 
reliabilitas menggunakan koefi sien cronbach alpha (α) yang 
memperlihatkan seberapa bagus item pertanyaan memiliki 
hubungan positif dengan item pertanyaan lain. Jika koefi sien 
cronbach alpha ( α ) sebesar 0,6 atau lebih, maka data-data 
penelitian dianggap cukup baik atau reliabel untuk digunakan 
sebagai input analisis data (Malhotra, 2010:55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden
Diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden 

dari kuesioner yang sudah disebarkan berdasarkan jenis 
kelamin, usia, pendidikan, lama masa kerja, dan jabatan. 
Karakteristik responden didominasi oleh karyawan pria 
dengan prosentase sebesar 99,1%. Berdasarkan kelompok 
usia dapat diketahui bahwa kelompok karyawan dengan 
usia 20-25 tahun merupakan kelompok usia terkecil dengan 
prosentase sekitar 14,3%. Ditinjau dari latar belakang 
pendidikan karyawan, bahwa mayoritas dari mereka adalah 
lulusan SMU atau SMK dengan prosentase sebesar 83,9%. 
Sebagian besar karyawan merupakan karyawan lama yang 
sudah bekerja lebih dari 10 tahun sebesar 45,5%. Sedangkan 
klasifi kasi karyawan dengan lama masa kerja kurang dari 
1 tahun merupakan kelompok karyawan minoritas yaitu 
sekitar 3,6% saja. Sebagian besar karyawan ada pada jabatan 
operator GSE T1 dengan prosentase sebesar 43,8%. 

Uji Validitas dan Reliabilitas
Dalam penelitian ini uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner menggunakan data dengan jumlah 112 responden. 
dimana ada 14 item pernyataan tentang gaya kepemimpinan 
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situasional, 21 item mengenai lingkungan kerja, 16 item 
mengenai disiplin kerja, 9 item mengenai motivasi kerja dan 
30 item mengenai kinerja karyawan. 

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengujian 
validitas kuesioner, untuk mengukur validitas digunakan 
correlation product moment pearson. Berdasarkan hasil uji 
validitas diketahui korelasi product moment pearson untuk 
setiap item pernyataan memiliki nilai signifi kansi kurang 
dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item 
pernyataan yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian 
adalah valid serta dapat dipakai untuk mengukur variabel 
penelitian. Hasil pengukuran dari Cronbach’s alpha untuk 
seluruh instrument dari indikator-indikator yang merupakan 
item-item pernyataan yang telah diuji validitasnya melalui 
korelasi product moment pearson, memperlihatkan bahwa 
nilai cronbach’s alpha untuk semua variabel penelitian 
memiliki nilai lebih besar dari 0,60, sehingga dapat 
disimpulkan penyusunan item-item pernyataan kuesioner 
pada masing-masing variabel penelitian dapat dinyatakan 
reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur yang 
menghasilkan jawaban yang konsisten.

Hasil perhitungan deskriptif variabel atas jawaban 
responden di Unit GSE PT. Gapura Surabaya mendapatkan 
skor rata-rata gaya kepemimpinan situasional sebesar 
3,81 yang menerangkan bahwa responden menilai gaya 
kepemimpinan situasional berada pada kondisi yang baik. 
Lingkungan kerja mendapatkan skor sebesar 3,74 yang 
menerangkan bahwa responden menilai lingkungan kerja 
pada kondisi yang baik. Disiplin kerja mendapatkan skor 
sebesar 4,53, yang berarti berada pada kondisi yang sangat 
baik. Skor rata-rata gaya motivasi kerja sebesar 4,13, yang 
berarti berada pada kondisi yang baik. Sementara skor kinerja 
karyawan sebesar 3,96, dimana responden menilai bahwa 
kinerja karyawan pada kondisi yang baik.

Hasil Analisis SEM
Hasil perhitungan nilai indeks-indeks goodness of fi t yang 

dihasilkan model penelitian awal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Goodness of Fit dan Cut off Value Structural 
Model Awal

Kriteria Hasil Uji 
Model

Cutt-off 
Cite Keterangan

Probabilitas
X2 Chi square 0,000  0,05 Baik

Cmin/DF 4,024  2,00 Kurang
GFI 0,549  0,90 Kurang
AGFI 0,458  0,90 Kurang
TLI 0,356  0,95 Kurang
CFI 0,421  0,95 Kurang 
RMSEA 0,165  0,08 Kurang

Sumber: Olahan peneliti dengan AMOS 

Hasil perhitungan menunjukkan kriteria kesesuaian model 
tanpa modif memberikan indeks belum sesuai dari kriteria 
(standar) yang ditentukan, sehingga model struktural yang 
dikembangkan dalam penelitian perlu dilakukan modifi kasi 
untuk lebih mencocokkan antara data empirik dengan model 
yang dikembangkan.

Hasil perhitungan nilai indeks-indeks Goodness of Fit 
yang dihasilkan model modifi kasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Goodness of Fit dan Cut off Value Model 
Modifi kasi

Kriteria Hasil Uji 
Model Cutt-off Cite Keterangan

Probabilitas
X2 Chi square 0,000  0,05 Baik

Cmin/DF 1,640  2,00 Baik
GFI 0,975  0,90 Baik
AGFI 0,989  0,90 Baik
TLI 0,951  0,95 Baik
CFI 0,901  0,95 Baik
RMSEA 0,022  0,08 Baik 

Sumber: Olahan peneliti dengan AMOS

Hasil perhitungan menunjukkan kriteria kesesuaian model 
sudah memberikan indeks yang sesuai kriteria (standar) 
yang ditentukan dan kesesuaian modelnya jauh lebih bagus 
dari model yang dikembangkan sebelumnya. GFI menjadi 
0,975 dari sebelumnya yang hanya sebesar 0,549. Sehingga 
Structural Model Penelitian dengan Modifi kasi (fi nal model) 
dikatakan baik dan dapat diterima.

Setelah diketahui besarnya nilai koefi sien dari masing-
masing variabel tahap selanjutnya adalah menguji hipotesis 
dengan menggunakan nilai CR (Critical Ratio) dan 
probabilitasnya. Jika CR hitung > 1,96 atau –CR hitung < 
-1,96 maka ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 
endogen dan sebaliknya. Atau dapat pula dilihat dari level 
of signifi cant α = 0,05. Jika nilai signifi kansi < 0,05 maka 
ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen Gambar 1. Hasil Modifikasi Model
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dan sebaliknya. Berikut adalah Regression Weight W 
dan Standardized Regression Weight model persamaan 
struktural:

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas

Path Estimate Standardized 
Estimate S.E C.R P

MK <-- GKS .169 .136 .071 2.362 .018
KIN <-- GKS .088 .065 .238 1.638 .056
MK <-- LK .195 .180 .087 2.245 .025
KIN <-- LK .294 .248 .120 2.452 .014
MK <-- DK .113 .156 .037 3.100 .002
KIN <-- DK .266 .720 .079 3.371 ***
KIN <-- MK .417 .226 .121 3.452 ***

Sumber: Olahan peneliti dengan AMOS

PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel Gaya Kepemimpinan Situasional 
terhadap Motivasi Kerja

Variabel gaya kepemimpinan situasional memiliki 
pengaruh signifi kan terhadap motivasi kerja PT. GAPURA. 
Hasil uji hipotesis ini nilai CR =2,362 dengan taraf 
signifi kansi 0,018 (p ≤ 0,05) dan mempunyai kontribusi 
sebesar 0,136 atau sebesar 13,6%.

Hasil dari penelitian ini menyatakan variabel gaya 
kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap motivasi 
kerja. Diterapkannya gaya kepemimpinan situasional 
membuat para karyawan menjadi mandiri serta mempunyai 
kesiapan dalam menjalankan pekerjaannya. Adanya kesiapan 
dari para karyawan akan menimbulkan suatu dorongan 
atau motivasi dari diri karyawan untuk melaksanakan 
pekerjaannya demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Untuk meningkatkan motivasi melalui gaya kepemimpinan 
situasional maka indikator gaya kepemimpinan situasional 
dapat ditingkatkan dengan cara: pemimpin secara langsung 
memberikan arahan dan memberitahukan solusi untuk setiap 
masalah pekerjaan, pemimpin saling bertukar pendapat 
dengan bawahannya, pemimpin memberikan motivasi 
serta kebebasan karyawannya untuk menentukan teknis 
pelaksanaan kerja yang baik.

Pengaruh Variabel Gaya Kepemimpinan Situasional 
terhadap Kinerja Karyawan

Variabel gaya kepemimpinan situasional berpengaruh 
tidak signifi kan terhadap kinerja karyawan PT. GAPURA. 
Hasil uji hipotesis ini nilai CR =0,1638 dengan taraf 
signifi kansi 0,056 (p ≥ 0,05). Hal ini menandakan pengaruh 
variabel gaya kepemimpinan situasional terhadap kinerja 
adalah tidak signifi kan atau tidak dapat dipercaya.

Kepemimpinan situasional mendasarkan pada perilaku 
hubungan serta tugas, keefektifan seorang pemimpin tidak 
hanya tercermin pada jumlah kekuasaan melainkan perhatian 
dan komitmen dengan bawahannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemimpinan yang tinggi tidak selalu dapat membuat 
karyawannya bersedia untuk melakukan semua tugas yang 
diberikan dengan baik. 

Gaya kepemimpinan situasional mungkin belum berjalan 
baik dimana secara teori gaya kepemimpinan ini cocok 
dengan pekerja lapangan. Namun hasil penelitian tidak 
menunjukkan hal yang sama berdasarkan jawaban karyawan. 
Disebabkan karena PT. GAPURA adalah anak perusahaan 
patungan dari PT. GARUDA, Angkasa Pura I dan II yang 
merupakan BUMN dimana gaya kepemimpinan yang dipakai 
oleh perusahaan-perusahaan BUMN adalah birokratis, para 
anggota tinggal menjalankan saja sesuai dengan aturan yg 
sudah tersedia.

Pengaruh Variabel Lingkungan Kerja terhadap 
Motivasi Kerja

Variabel gaya lingkungan kerja berpengaruh signifi kan 
terhadap motivasi kerja karyawan PT. GAPURA, Hasil 
uji hipotesis ini nilai CR =2,245 dengan taraf signifi kansi 
0,025 (p ≤ 0,05) dan mempunyai kontribusi sebesar 0,180 
atau sebesar 18,0%. 

Lingkungan kerja yang kondusif dan baik akan 
memberikan rasa nyaman kepada para karyawan. Dengan 
adanya keadaan tersebut maka akan memunculkan motivasi 
dan semangat pada diri karyawan dalam bekerja. Hal ini 
memang terlihat dengan kondisi lingkungan kerja yang 
masih dianggap baik oleh karyawan meski ada beberapa 
penilaian terhadap hal-hal kecil lingkungan kerja mereka 
yang dianggap kurang seperti ruang gerak, suara bising dan 
penerangan di tempat tertentu yang dianggap kurang. Namun 
hal tersebut tidak mempengaruhi mereka dalam bekerja 
dibuktikan dengan dengan banyaknya karyawan yang dapat 
menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan tepat waktu 
dan sesuai dengan standar operasional prosedur. 

Pengaruh Variabel Lingkungan Kerja terhadap 
Kinerja Karyawan

Variabel gaya lingkungan kerja berpengaruh signifi kan 
terhadap kinerja karyawan PT. GAPURA. Hasil uji hipotesis 
ini nilai CR =2,452 dengan taraf signifi kansi 0,014 (p≤0,05) 
dan mempunyai kontribusi sebesar 0,248 atau sebesar 
24,8%. 

Hasil penelitian yang menyatakan variabel lingkungan 
kerja berpengaruh terhadap kinerja sesuai dengan teori 
Render dan Heizer (2001:239) dimana lingkungan kerja 
sebagai tempat bekerja yang mempengaruhi hasil kerja 
dan mutu kehidupan kerja mereka. Lingkungan kerja 
mempengaruhi kinerja karyawan karena lingkungan kerja 
kondusif memungkinkan para karyawan untuk mampu 
bekerja optimal dan tentunya akan membuat kinerja 
karyawan meningkat.

Lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan 
diantaranya dengan memberikan keamanan kerja bagi 
karyawannya, alat safety untuk karyawan terutama yang 



26 Humaniora, Vol. 16 No. 1 Juni 2018: 21–27

berada di area lapangan, serta hubungan karyawan yang 
harmonis dalam lingkungan kerja.

Pengaruh Variabel Disiplin Kerja terhadap Motivasi 
Kerja

Variabel gaya disiplin kerja berpengaruh signifikan 
terhadap motivasi kerja karyawan PT. GAPURA, Hasil 
uji hipotesis ini nilai CR =3.100 dengan taraf signifi kansi 
0,002 (p≤0,05) dan mempunyai kontribusi sebesar 0,156 atau 
sebesar 15,6%.

Disiplin kerja dapat ditingkatkan dengan cara: tepat 
waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, penggunaan sarana 
kantor yang tersedia dengan baik dan hati-hati, mempunyai 
tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaan, serta menaati 
peraturan yang ada. 

Pengaruh Variabel Disiplin Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan

Variabel gaya disiplin kerja berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. GAPURA, Hasil uji hipotesis 
ini nilai CR =3.371 dengan taraf signifi kansi 0,000 (p≤0,05) 
dan mempunyai kontribusi sebesar 0,720 atau sebesar 
72,0%.

Dapat dikatakan bahwa disiplin kerja karyawan GSE 
PT. GAPURA sudah berjalan, hal ini dapat dilihat dari 
hasil perhitungan deskriptif variabel penelitian dimana 
menunjukkan skor yang tinggi yakni 4,53 dari 1-5 yang berarti 
sudah sangat baik. Tingkat disiplin yang baik akan membantu 
dalam meningkatkan hasil kerja karyawan sehingga dapat 
mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan.

Pengaruh Variabel Motivasi Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan

Variabel Motivasi kerja berpengaruh signifi kan terhadap 
kinerja karyawan PT. GAPURA, Hasil uji hipotesis ini nilai 
CR =3,452 dengan taraf signifi kansi 0,000 (p≤0,05) dan 
mempunyai kontribusi sebesar 0,226 atau sebesar 22,6%.

Hasil dari penelitian ini yang menyatakan variabel 
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja sesuai dengan 
teori Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001:82) bahwa 
faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga 
kerja, yaitu: kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang 
diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 
hubungan mereka dengan organisasi. 

Motivasi kerja karyawan dikatakan tinggi apabila 
karyawan memiliki kemampuan mengarahkan dirinya 
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan segala kemampuan 
yang dimiliki, berusaha mengerjakan pekerjaan sebaik 
mungkin, dan memiliki kegigihan dalam bekerja termasuk 
menyelesaikan masalah dalam pekerjaannya baik dalam team 
maupun individu.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: gaya kepemimpinan 

situasional berpengaruh signifi kan terhadap motivasi kerja, 
gaya kepemimpinan situasional berpengaruh tidak signifi kan 
terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh 
signifi kan terhadap motivasi karyawan, lingkungan kerja 
berpengaruh signifi kan terhadap kinerja karyawan, disiplin 
kerja berpengaruh signifi kan terhadap motivasi kerja, disiplin 
kerja berpengaruh signifi kan terhadap kinerja karyawan, dan 
motivasi kerja berpengaruh signifi kan terhadap kinerja.

Saran
Bahwa masih ada kekurangan dan keterbatasan dari 

peneliti diantaranya: objek penelitian ini pada lingkungan 
kerja lapangan sehingga hasil penelitian tidak dapat 
digeneralisasi serta tidak menutup adanya kemungkinan akan 
menghasilkan hasil penelitian yang berbeda apabila dilakukan 
di perusahaan dengan latar belakang budaya yang berbeda 
pula. Serta adanya kecenderungan dari responden dalam 
memberikan skor jawaban yang lebih tinggi terhadap dirinya 
atau tidak menjawab secara serius dan jujur dikarenakan 
kesibukan yang tinggi.

Gaya kepemimpinan yang paling sesuai seharusnya 
menggunakan gaya kepemimpinan situasional, yang bisa 
menghadapi situasi di lapangan yang cepat berubah baik dari 
karyawan maupun kondisi kerja. Khususnya bagi unit GSE 
PT. GAPURA untuk meningkatkan motivasi disiplin harus 
terus dipelihara dan pemimpin harus memberikan contoh 
dengan baik. Penghargaan berupa bonus, hadiah maupun 
apresiasi akan hasil kerja mereka dapat diberikan pimpinan 
untuk meningkatkan motivasi. 

Pihak perusahaan hendaknya bisa memonitor lebih 
sering dan lebih detail kondisi lingkungan kerja dengan 
memperhatikan hal seperti kebebasan ruang gerak yang 
dirasa kurang oleh karyawan dengan melengkapi pendingin 
ruangan seperti AC, air purifi er sehingga karyawan akan 
nyaman oleh kondisi ruangan yang dingin serta udara yang 
sehat setelah beraktivitas lama di lapangan. Penerangan di 
tempat kerja perlu ditambahkan terutama bagian mekanik saat 
memperbaiki GSE baik di workshop maupun di lapangan. 
Selain itu melakukan pengecekan rutin untuk sarana dan 
prasarana yang butuh diperbaiki dan mengganti yang kurang 
layak untuk dipakai sehingga kinerja dapat ditingkatkan lebih 
optimal. Mengadakan family gathering pada unit GSE untuk 
mempererat hubungan pimpinan dan karyawan maupun antar 
karyawan.

Perlunya pelatihan, pembekalan, serta pemahaman 
materi maupun praktik penggunaan alat kepada mekanik 
dan operator secara berkala dan menyeluruh untuk 
semua tingkatan sehingga seluruh karyawan mempunyai 
kemampuan untuk mengoperasikan semua alat yang ada. 
Peningkatan soft skill dari tiap karyawan dapat menghasilkan 
kualitas dan kuantitas kinerja yang lebih baik lagi. Bagi para 
pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang 
sama, apabila ingin menggunakan skripsi ini sebagai referensi 
maka kiranya perlu dikaji kembali sehingga ada penelitian 
lanjutan yang diharap mampu memberi kontribusi yang lebih 
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berarti untuk pemahaman faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis profil Remaja penggemar kopi lelet, menganalisis makna perilaku sosial Remaja 
penggemar kopi lelet, dan menganalisis dampak perilaku sosial Remaja penggemar kopi lelet. Lokasi penelitian di Rembang. Fokus 
penelitian adalah profil, makna, dan dampak perilaku sosial. Subyek data penelitian; anggota komunitas dengan mengunakan Snowball 
Sampling (sampel bola salju). Data sekunder mengunakan tertulis dan foto. Teknik analisis data kualitatif dengan keabsahan data. 
Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Remaja Penggemar kopi lelet 
berkumpul untuk untuk menjalin komunikasi, keakraban, dan bertukar informasi. (2) Perilaku konsumsi anggota dimaknai sebagai 
gaya hidup. Perilaku seksual dimaknai sebagai representasi ukuran harga diri. (3) Dampak negatif, munculnya gangguan ketertiban, 
boros, gangguan kesehatan, menurunnya stamina, dan lunturnya rasa malu dan menghargai. Dampak positif dari perilaku sosial, 
yaitu; kepedulian, perhatian, sikap tegas dan waspada dari lingkungan dan orang tua. Saran meningkatkan peran serta orangtua 
untuk mendidik, mengawasi, dan, mengontrol. Bagi sekolah untuk meningkatkan kegiatan diluar jam sekolah, misalnya kegiatan 
Ekstrakurikuler, Pramuka, dll. Bagi masyarakat mengawasi dan mengontrol. Bagi lembaga agama melakukan pembinaan dan 
pengawasan. Bagi pemerintah menyusun peraturan yang tegas tentang penjualan rokok.

Kata Kunci: Komunitas, Perilaku Sosial, Dampak Perilaku Sosial

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the profile of adolescent slow coffee fans, analyze the meaning of social behavior Teenagers 
slow coffee fans, and analyze the impact of social behavior Teenagers slow coffee fans. Research location in Rembang. The focus 
of research is the profile, meaning, and impact of social behavior. Subjects of research data; community members using Snowball 
Sampling (snowball samples). Secondary data using written and photo. Techniques for analyzing qualitative data with the validity of data. 
Data collection is observation, interview and documentation. The results of the study show (1) Adolescents Slow coffee fans gather to 
establish communication, familiarity, and exchange information. (2) The consumption behavior of members is interpreted as a lifestyle. 
Sexual behavior is interpreted as a measure of self-esteem. (3) Negative impacts, the emergence of disturbances in order, wastefulness, 
health problems, decreased stamina, and fading of shame and respect. The positive impact of social behavior, namely; care, attention, 
assertiveness and alertness from the environment and parents. Suggestions for increasing parental participation to educate, supervise, 
and control. For schools to increase activities outside school hours, for example extracurricular activities, Scouts, etc. For people 
watching and controlling. For religious institutions conduct guidance and supervision. For the government compose strict regulations 
regarding the sale of cigarettes.

Keywords: Community, Social Behavior, Impact of Social Behavior

PENDAHULUAN

Komunitas remaja warung kopi lelet merupakan sub-
kultur (kebudayaan khusus) dari kultur ngopi yang telah 
ada sebelumnya dalam masyarakat Rembang. Kultur dalam 
sub-kultur menunjukkan pada keseluruhan cara hidup atau 
sebuah peta hidup yang memungkinkan dunia bisa dimengerti 
oleh anggota-anggotanya. Budaya ngopi pada masyarakat 
Rembang telah berkembang dan melahirkan sub-kultur 
komunitas kopi lelet yang didalamnya terdapat remaja yang 
sebagian besar masih dalam usia sekolah atau pelajar. 

Munculnya komunitas remaja kopi lelet di kabupaten 
Rembang dikhawatirkan dapat memicu timbulnya masalah 
sosial, dimana tercipta situasi yang kurang atau tidak 
mengenakkan dalam masyarakat khususnya kaitannya 
dengan penyimpangan sosial misalnya membolos, 
merokok, pemborosan, bahkan sampai pada perilaku seksual 
menyimpang. Kondisi tersebut merupakan gambaran dampak 
munculnya komunitas kopi lelet di kabupaten Rembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu dalam 
penelitian ini akan mencoba meneliti tentang profil dan 
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perilaku sosial komunitas kopi lelet selain itu juga peneliti 
akan mencoba meneliti lebih dalam lagi tentang perilaku 
konsumsi dan perilaku seksual, tidak hanya pada ranah 
persepsi atau pandangan saja melainkan juga mencoba 
mengkaji tentang makna dan dampak dari perilaku sosial 
dari anggota komunitas kopi lelet tersebut. Berdasarkan 
latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka peneliti 
tertarik untuk melakukan suatu penelitian guna menguak 1) 
profi l Remaja penggemar kopi lelet 2) makna perilaku sosial 
sosial Remaja penggemar kopi lelet, dan 3) dampak perilaku 
sosial, yang akan peneliti sajikan dalam bentuk tulisan tesis 
dengan judul, Perilaku Sosial Remaja penggemar kopi lelet 
di Kabupaten Rembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan 
metode kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Remaja 
penggemar kopi lelet di kabupaten Rembang. Fokus 
penelitian ini adalah profi l profi l, makna perilaku sosial dan 
dampak perilaku sosial. Subyek data penelitian ini adalah 
anggota komunitas dengan mengunakan yaitu Snowball 
Sampling (sampel bola salju). Data sekunder mengunakan 
tertulis dan foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan 
teknik triangulasi. Metode pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Profi l Remaja Penggemar Kopi Lelet di Kabupaten 
Rembang

Remaja penggemar kopi lelet adalah komunitas yang 
beranggotakan pelajar kelas XI dan kelas XII dari SMA 
Negeri 2 Rembang. Persepsi umum tentang remaja ada yang 
berpendapat bahwa remaja merupakan kelompok yang biasa 
saja, tiada yang berbeda dengan kelompok manusia yang 
lain. Ada yang berpendapat bahwa remaja adalah kelompok 
orang-orang yang sering menyusahkan orang-orang tua. Ada 
juga yang berpersepsi bahwa kelompoknya adalah kelompok 
yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan 
negara (Mighwar, 2006:56-57). 

Nama komunitas ini diambil dari tempat nongkrong dan 
berkumpul yaitu warung kopi Rengganis. Remaja penggemar 
kopi lelet beranggotakan empat belas orang remaja. Anggota 
komunitas ini tidak memiliki tanda pengenal khusus karena 
sudah saling mengenal. Hal ini sesuai dengan konsep 
komunitas yang disampaikan oleh Koentjaraningrat (Pelly 
dan Usman, 1994:29-31), bahwa komunitas terbentuk karena 
adanya keterikatan lokasi dan adanya kesadaran wilayah 
dimana anggota komunitas ini sering berkumpul di warung 
kopi Rengganis. Remaja penggemar kopi lelet merupakan 
organisasi buatan yang dibentuk sekelompok pelajar SMA. 
Persamaan ciri dan identitas sosial dari anggota yang berasal 

dari satu sekolah dan berstatus pelajar, serta sudah ada rasa 
saling mengenal satu dengan yang lain. Adanya potensi 
interaksi antar anggota, karena anggota komunitas ini sering 
berkumpul dan nongkrong bareng. Tujuan di bentuknya 
komunitas ini adalah untuk menjalin komunikasi, bertukar 
informasi dan menjalin keakraban antara sesama pelajar 
penikmat kopi selain itu juga ajang bertukar informasi 
antar anggota untuk mendapatkan pasangan atau pacar 
dan juga untuk mencari teman membolos sekolah. Hal ini 
sesuai dengan syarat-syarat ikatan yang disampaikan oleh 
koentjaraningrat (Pelly dan Usman, 1994:29-31).

Komunitas ini terdiri dari Ketua dan anggota, ketua 
mempunyai tugas untuk mengumpulkan anggota. Aktifi tas 
yang dilakukan adalah minum kopi, merokok dan bermain 
bersama. Anggota komunitas ini sering berkumpul pada 
malam hari, sesuai yang disampaikan oleh Koentjaraningrat 
(Pelly dan Usman, 1994:29-31) tentang syarat ikatan aneka 
wujud manusia, yaitu; adanya sistem kepemimpinan dalam 
Remaja penggemar kopi lelet.

Remaja penggemar kopi lelet bertujuan tujuan menjalin 
komunikasi, bertukar informasi dan menjalin keakraban antara 
sesama pelajar penikmat kopi. Persepsi tentang komunitas ini 
adalah menjalin komunikasi, bertukar informasi, dan menjalin 
keakraban, merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi 
dan bukannya pencatatan yang benar terhadap situasi. Proses 
kognitif di atas adalah proses kegiatan mental yang sadar 
seperti sikap, kepercayaan dan pengharapan yang semuanya 
merupakan faktor yang menentukan perilaku atau tindakan 
(Thoha, 2000:23). Perilaku atau tindakan yang dihasilkan 
adalah untuk mendapatkan pasangan atau pacar dan juga 
untuk mencari teman membolos sekolah. Hal tersebut 
dapat dimaknai sebagai interaksi yang terjadi antar anggota 
menghasilkan perilaku atau tindakan sosial tertentu, yaitu; 
untuk mendapatkan pasangan dan teman membolos sekolah, 
sesuai dengan konsep Mead (dalam Ritzer dan Godman, 
2009) yang memusatkan perhatian pada tindakan dan 
interaksi manusia, bukan pada proses mental yang terisolasi. 
Orang mempelajari simbol sekaligus mempelajari makna 
dalam interaksi sosial. Kendati merespons tanda tanpa 
berpikir, orang merespons simbol melalui proses berfi kir. 
Blumer (dalam Susilo, 2008) mengungkapkan bahwa makna 
memiliki peran penting pada kehidupan sosial, sebab ia 
menjadi dasar interaksi sosial dan mengarahkan tindakan 
kita pada orang lain atau sesuatu hal.

Makna Perilaku Sosial Anggota Remaja Penggemar 
Kopi Lelet di Kabupaten Rembang.

Perilaku konsumsi anggota Remaja penggemar kopi lelet 
yang paling nampak adalah aktifi tas merokok dan minum 
kopi (ngopi) pada saat nongkrong dan berkumpul bersama 
di warung kopi Rengganis. Setiap anggota komunitas ini 
mampu menghabiskan satu bungkus rokok dalam sehari. 
Persepsi tentang perilaku konsumsi adalah merasakan, 
menginterpretasikan dan memahami objek baik fi sik maupun 
benda. Minum kopi (ngopi) dan merokok bagi anggota 
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komunitas ini suatu kebanggaan dan juga untuk mempererat 
kekompakan antar anggota. Kimball Young (dalam Adi, 
2003:102) menekankan bahwa persepsi akan timbul setelah 
seseorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan 
kehadiran suatu objek. Objek tersebut adalah; minum kopi 
(ngopi) dan merokok setelah dirasakan, kemudian objek 
tersebut diinterpretasikan sebagai kebanggaan dan sebagai 
sarana mempererat kekompakan.

Minum kopi (ngopi) dan merokok bagi anggota 
komunitas dapat dimaknai sebagai gaya hidup dan kebutuhan, 
menurut Blumer (Susilo, 2008:167) aktifi tas minum kopi 
dan merokok dapat diartikan sebagai manusia bertindak 
atas sesuatu pada dasar makna yang dimiliki benda tersebut. 
Benda tersebut dinyatakan dalam kesadaran merupakan 
elemen kunci dari tindakan bermakna. Makna merupakan 
produk sosial, diciptakan karena belum ada sebelumnya, 
dan tidak bersifat begitu saja ada. Makna dari sesuatu untuk 
seseorang muncul dari orang lain bertindak pada pihak 
lain dengan memperhatikan sesuatu, minum kopi (ngopi) 
dan merokok dapat dimaknai sebagai gaya hidup dan juga 
merupakan kebutuhan. Merokok dan minum kopi (ngopi) 
dapat dikatakan sebagai kebutuhan, karena ada usaha untuk 
tetap memenuhi keinginan merokok dan minum kopi (ngopi) 
setiap hari, walaupun tidak memiliki cukup uang. Upaya 
yang dilakukan untuk tetap memenuhi keinginan minum kopi 
(ngopi) adalah patungan antar anggota komunitas. Merokok 
dan minum kopi (ngopi) dapat dimaknai sebagai gaya hidup 
dan juga suatu kebutuhan bagi anggota Remaja penggemar 
kopi lelet.

Perilaku sosial selanjutnya yang nampak adalah perilaku 
seksual. Perilaku seksual yang paling terlihat dari anggota 
komunitas ini adalah dalam aktifi tas berpacaran. Semua 
anggota Remaja penggemar kopi lelet sudah memilki 
pasangan (pacar). Pacar bagi anggota komunitas merupakan 
suatu kebanggaan. Rasa bangga yang ditimbulkan karena 
memiliki pasangan (pacar) merupakan persepsi dari 
interprestasi objek fi sik, seperti yang diuraikan oleh Kimball 
Young (dalam Adi, 2003:102), yang menyatakan persepsi 
merupakan suatu yang menunjukkan aktifi tas, merasakan, 
menginterpretasikan dan memahami objek baik fisik 
maupun benda. Persepsi tentang memiliki pacar sebagai 
kebanggaan.

Perilaku seksual yang dilakukan dalam aktifi tas pacaran 
adalah berpegangan tangan, berciuman, berpelukan dan 
meraba bagian tubuh yang sensitif. Aktifitas berpacaran 
seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan dan 
meraba bagian tubuh yang sensitif menimbulkan rasa bangga 
rasa bangga apabila dapat bercerita tentang aktifi tas pacaran 
kepada orang lain, hal ini merupakan persepsi dari interprestasi 
objek fi sik, seperti yang diuraikan oleh Kimball Young (dalam 
Adi, 2003:102), yang menyatakan persepsi merupakan suatu 
yang menunjukkan aktifi tas, merasakan, menginterpretasikan 
dan memahami objek baik fisik maupun benda. Bangga 
bisa menceritakan aktifi tas pacaran kepada orang lain dapat 
dimaknai sebagai representasi ukuran harga diri. 

Dampak Perilaku Sosial Remaja Penggemar Kopi 
Lelet di Kabupaten Rembang.

Dampak negatif dari perilaku sosial anggota komunitas 
yaitu; munculnya gangguan ketertiban karena suara gaduh 
atau berisik yang ditimbulkan suara atau teriakan ketika 
bermain kartu (pek’ro). Hal ini sesuai dengan konsep dampak 
perilaku sosial negatif, yaitu; dapat mengganggu keamanan, 
ketertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. 
Dampak negatif; menyia-nyiakan waktu belajar untuk 
nongkrong dan berkumpul di malam hari yang berdampak 
dengan seringnya bangun kesiangan dan terlambat masuk 
sekolah. Rusaknya unsur-unsur budaya dan unsur-unsur 
lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan 
masyarakat, yaitu nampak dari menyiakan-nyiakan waktu 
belajar untuk bermain.

Dampak negatif selanjutnya yang diakibatkan oleh 
perilaku konsumsi adalah sikap boros. Sikap boros ini 
nampak dari seringnya anggota komunitas ini kehabisan uang 
jajan karena uang jajan digunakan untuk membeli minum 
kopi dan membeli rokok, sehingga pulang sekolah meminta 
uang jajan lagi kepada orang tua, sehingga menimbulkan 
beban ekonomi bagi keluarga karena menambah pengeluaran 
keuangan untuk uang jajan dan aktifitas merokok yang 
dilakukan oleh anggota komunitas yang masih dikategorikan 
sebagai remaja mengakibatkan rusaknya unsur-unsur budaya 
dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam 
kehidupan masyarakat, karena merokok umumnya dilakukan 
oleh orang dewasa atau orang tua.

Dampak negatif perilaku konsumsi adalah merokok. 
Merokok menimbulkan gangguan kesehatan berupa batuk 
dan sesak nafas. Gangguan kesehatan tersebut juga berimbas 
kepada menurunnya stamina ketika mengikuti pelajaran 
olahraga. Perilaku sosial yang dilakukan memberikan dampak 
beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. 
Dampak negatif yang diakibatkan oleh perilaku seksual 
dapat merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata 
sosial yang berlaku di masyarakat, karena berkurangnya rasa 
malu dan rasa menghargai yang di pegang oleh masyarakat 
sekitar.

Perilaku sosial yang dilakukan anggota oleh Remaja 
penggemar kopi lelet juga memiliki dampak positif. Dampak 
positif perilaku sosial munculnya keinginan membantu 
menyelesaikan pekerjaan orang tua di rumah agar lebih 
mudah untuk mendapatkan tambahan uang jajan atau 
uang saku. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya 
perubahan sosial. Perubahan tersebut nampak dari munculnya 
kesadaran untuk membantu menyelesaikan orang tua. Pelaku 
penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, 
berusaha memberikan alternatif baru terhadap kondisi 
masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan.

Dampak positif dari perilaku konsumsi, munculnya 
kepedulian dari pemilik warung kopi berupa larangan untuk 
minum-minuman keras, sehingga anggota komunitas ini tidak 
meminum-minuman keras atau mabuk-mabukan dan hanya 
minum kopi dan merokok ketika berkumpul dan nongkrong 
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bersama di warung kopi Rengganis, karena adanya sikap 
tegas dari pemilik warung. Sikap tegas tersebut mampu 
memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. 
Dampak positif perilaku sosial khususnya dalam aktifi tas 
pacaran, memunculnya perhatian dan sikap waspada dari 
orang tua. Munculnya ketegasan moral yang terwujud 
dalam pengawasan dan nasehat yang dilakukan orang tua 
atau keluarga.

Perilaku sosial yang dilakukan memiliki dampak yang 
negatif maupun dampak positif. Dampak negatif yang muncul 
adalah gangguan ketertiban karena suara gaduh atau berisik 
yang ditimbulkan suara atau teriakan ketika bermain kartu 
(pek’ro). Dampak negatif dari perilaku konsumsi adalah sikap 
boros dan gangguan kesehatan. Dampak negatif perilaku 
seksual yaitu; lunturnya rasa malu dan rasa menghargai. 
Dampak positif, munculnya kepedulian berupa sikap dari 
pemilik warung kopi berupa larangan untuk minum-minuman 
keras, sehingga tidak meminum-minuman keras atau mabuk-
mabukan. Dampak positif perilaku sosial khususnya dalam 
aktifi tas pacaran, mempertegas batas moral yang diwujudkan 
dengan perhatian dan sikap waspada dari orang tua untuk 
selalu mengawasi dan menasehati anak, sehingga perilaku 
seksual menyimpang mampu dikurangi.

KESIMPULAN

1. Remaja penggemar kopi lelet dibentuk dengan nama 
Rengganis, Rengganis diambil dari tempat nongkrong 
dan berkumpul yaitu warung kopi Renggganis. 
Komunitas ini tidak memiliki tanda pengenal khusus 
karena sudah saling mengenal. Tujuan dibentuk 
komunitas ini adalah untuk menjalin komunikasi, 
keakraban dan bertukar informasi. Komunitas ini 
terdiri dari Ketua, ketua mempunyai tugas untuk 
mengumpulkan anggota. Aktifitas yang dilakukan 
adalah minum kopi, merokok dan bermain bersama. 
Makna dari dibentuknya komunitas ini adalah untuk 
mendapatkan pasangan atau pacar dan juga untuk 
mencari teman membolos sekolah.

2. Makna perilaku sosial yang nampak dari perilaku 
konsumsi dan perilaku seksual. Merokok dan minum 
kopi (ngopi) dimaknai sebagai dimaknai sebagai gaya 
hidup dan kebutuhan. Merokok dan minum kopi (ngopi) 
dapat dikatakan sebagai gaya hidup dan kebutuhan, 
karena ada usaha untuk tetap memenuhi keinginan 
merokok dan minum kopi (ngopi) setiap hari. Perilaku 
seksual yang nampak adalah dalam aktifitas berpacaran.
Perilaku seksual dalam aktifitas pacaran dapat dimaknai 
sebagai representasi ukuran harga diri. 

3. Perilaku sosial yang dilakukan memiliki dampak yang 
negatif maupun dampak positif. Dampak negatif yang 
muncul adalah gangguan ketertiban karena suara gaduh, 
sikap boros, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 
aktifitas merokok. Dampak negatif yang diakibatkan 
oleh perilaku seksual mulai lunturnya rasa malu dan 
rasa menghargai. Perilaku sosial yang dilakukan anggota 
oleh Remaja penggemar kopi lelet juga memiliki dampak 
positif. Dampak positif perilaku sosial munculnya 
keinginan membantu menyelesaikan pekerjaan orang 
tua. Dampak positif dari perilaku konsumsi, munculnya 
kepedulian berupa sikap dari pemilik warung kopi 
berupa larangan untuk minum-minuman keras. Dampak 
positif yang muncul akibat perilaku seksual adalah 
mempertegas batas moral yang diwujudkan dengan 
perhatian dan sikap waspada dari orang tua untuk selalu 
mengawasi dan menasehati anak.
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