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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1971, kriminolog C. Ray Jeffery mencetuskan prinsip Crime Prevention 

Through Environmental Design (CPTED) untuk meningkatkan keamanan dari kejahatan dan 

tindakan yang tidak diinginkan dan kemudian dikembangkan beberapa panduan lain untuk 

membuat suatu daerah menjadi lebih aman dan nyaman (Peeters & Vander Beken, 2017). CPTED 

merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan mempert imbangkan kondisi lingkungan dan 

peluang terhadap tindak kejahatan (Zahm, 2007). Perencanaan dengan strategi CPTED ini 

diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminalitas atau mencegah adanya tindakan kejahatan, 

mengurangi rasa takut, serta kawasan yang menjadi objek desain menjadi lebih aman dan nyaman 

serta kualitas hidup menjadi meningkat. Upaya dalam mencegah tindak kejahatan dapat dilakukan 

dengan 4 prinsip CPTED yaitu, Natural Surveillance (Pengawasan Alami), Territorial 

Reinforcement (Penguatan Batas Wilayah), Access Control (Kontrol Akses), dan Maintenance 

(Pemeliharaan) yang masing-masing mengatur objek-objek yang ada pada kawasan perancangan, 

khususnya pada kawasan yang rawan tindakan kriminalitas sehingga dapat menciptakan kawasan 

yang aman dari tindakan kejahatan Jeffery (1971) dalam Sohn (2016). 

Secara umum, kejahatan lebih banyak terjadi di kota-kota besar daripada di kota-kota 

kecil atau daerah pedesaan. Jenis kejahatan yang terjadi di setiap daerah tentu juga berbeda, lokasi 

yang berada di pusat kota tentu saja memiliki resiko kejahatan yang lebih tinggi (Glaeser & 

Sacerdote, 1999). Kejahatan juga banyak terjadi di perkotaan dengan lingkungan sosial yang 

miskin sehingga mendukung pelaku untuk melakukan kejahatan (Zen, Amalina, & Mohamad, 

2014). Pada kota-kota besar, penyebab tindak kejahatan yang terjadi adalah tingginya tingkat 

urbanisasi ke kota tersebut. Dalam data statistik kepolisian, tingkat kriminalitas di perkotaan 

semakin hari semakin meningkat di berbagai kota terutama kota-kota besar di Indonesia. Ragam 

kejahatan pun semakin bervariasi, seperti pencurian, penculikan, kejahatan di dunia maya, 

peredaran narkoba dan lain-lain yang meresahkan kehidupan masyarakat di seluruh kalangan. 

Pelaku kriminalitas pun tidak pandang bulu, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, 

hingga orang tua. Kriminalitas juga tidak mengenal tempat dan dapat terjadi dimana saja, mulai 

dari kawasan pendidikan, kawasan perdagangan, kawasan industr i, kawasan pariwisata, dan 

perumahan serta tak terkecuali jalan-jalan yang menghubungkan kawasan tersebut. 

Tindak kejahatan di kota-kota besar sangat beragam, semakin bervariasinya aktivitas 

yang ada di suatu kota dapat meningkatkan tindak kejahatan di kota tersebut. Kerawanan tindak 
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kejahatan di kota-kota besar dapat dilihat dari beberapa aktivitas yang ada didalamnya seperti 

aktivitas di kawasan permukiman, perkantoran, pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa. 

Salah satu tindak kejahatan yang paling banyak terjadi berada di kawasan pendidikan karena pada 

kawasan pendidikan menjadi pemicu tumbuhnya aktivitas-aktivitas pendukung disekitarnya. Pada 

kawasan pendidikan, yang paling rawan adalah pada kawasan perguruan tinggi. Pada perguruan 

tinggi kerawanan tindak kejahatan sangat beragam, mulai dari pencurian hingga pembegalan.  

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai perguruan 

tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadikan daya tarik tersendiri bagi para 

mahasiswa yang berada di luar Kota Semarang. Kota Semarang memiliki 3 Perguruan Tinggi 

Negeri dan 70 Perguruan Tinggi Swasta (BPS Kota Semarang, 2016) dengan kondisi fisik sekitar 

kampus yang beragam. Suatu perguruan tinggi seharusnya menempati area yang aman, nyaman dan 

tenang untuk menuntut ilmu, tetapi Kota Semarang memiliki hal yang berbeda dari kota-kota lain 

di Indonesia karena pada beberapa perguruan tinggi di Semarang berada pada daerah yang 

memiliki kontur curam yang berada pada dataran tinggi dan dataran rendah. Sehingga dapat 

meningkatkan potensi tindak kejahatan pada lingkungan perguruan tinggi.  

Perguruan tinggi di Kota Semarang yang berada pada daerah yang memiliki kontur yang 

curam adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA). 

Selain berada pada kontur yang curam, kedua perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan 

tinggi di Kota Semarang yang memiliki nilai akreditasi A. Tidak hanya memiliki kesamaan, kedua 

perguruan tinggi tersebut juga memiliki tipologi yang berbeda, perbedaan tipologi tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL I. 1 
PERBANDINGAN TIPOLOGI UNDIP DAN UNIKA 

 
UNDIP UNIKA 

Salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di 

Semarang 

Salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di 

Semarang 

PTN d i Kota Semarang yang memiliki n ilai 

akreditasi A  

PTS d i Kota Semarang yang memiliki nilai akreditasi 

A 

Kondisi kampus lebih ramai karena banyak akt ivitas 

pendukung sekitar kampus 

Kondisi kampus lebih sepi karena aktivitas 

pendukung sekitar kampus hanya sedikit  

Kampus berada di dalam kawasan (tidak berada 

langsung di tepi jalan ko lektor) 

Kampus berada langsung di tepi ja lan ko lektor 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 
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Penilaian akreditasi kedua perguruan tinggi tersebut menjadi salah satu perbandingan 

tipologi yang menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen 

Akreditasi, terdapat 9 kriteria akreditasi, salah satunya adalah pemenuhan ketersediaan sarana 

prasarana yang meliputi akses mahasiswa terhadap sarana prasarana, kegunaan atau pemanfaatan 

sarana prasarana oleh mahasiswa, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam 

menunjang tridharma perguruan tinggi. Meskipun kedua perguruan tinggi tersebut memiliki nilai 

akreditasi A, namun masih belum menjamin keamanan bagi setiap mahasiswa.  

Belum terjaminnya keamanan bagi mahasiswa dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas di 

kedua perguruan tinggi tersebut yang menyebabkan angka kejahatan semakin tinggi. Pada tahun 

2010, seluruh aktivitas perkuliahan yang berada di kawasan UNDIP Pleburan dipindahkan ke 

kawasan UNDIP Tembalang. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas dimana dapat 

ditemukan banyak rumah kos, warung, rumah makan, dan perdagangan jasa lainnya yang berada di 

sekitar kampus sehingga tindak kejahatan yang terjadi berupa pencurian dan penusukan semakin 

tinggi. Sedangkan kampus UNIKA sejak pertengahan tahun 1990 seluruh aktivitas kampus 

dipusatkan di Kampus Bendan Dhuwur dan hingga saat ini Kampus Bendan Dhuwur menjadi pusat 

kegiatan akademis perguruan tinggi sehingga meningkatkan perkembangan aktivitas pendukung, 

sama halnya seperti kampus UNDIP, pada kampus UNIKA juga terdapat tindak kejahatan berupa 

pencurian dan pembegalan.  

Pada penanganan kasus tindak kejahatan diperlukan adanya pendekatan CPTED untuk 

meminimalisir tindak kejahatan, terutama di kawasan fasilitas publik. Salah satu fasilitas publik 

yang perlu diperhatikan tingkat keamanannya adalah kawasan perguruan tinggi. Kawasan 

perguruan tinggi memiliki potensi yang tinggi terhadap tindak kejahatan, maka dari itu CPTED di 

perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kejahatan di kawasan tersebut. Hal 

tersebut juga berlaku pada kawasan perguruan tinggi di Kota Semarang. Namun pada 

kenyataannya, perguruan tinggi di Kota Semarang masih belum menerapkan CPTED dalam 

mengurangi tingkat kejahatan. Walaupun ada yang menerapkan CPTED, masih dirasa belum 

maksimal dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukan suatu penanganan tindak kejahatan 

melalui penerapan CPTED. 

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui Crime Prevention Through Environmental 

Design (CPTED) merupakan pendekatan perancangan lingkungan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keamanan di kawasan UNDIP dan UNIKA. Namun untuk menerapkan pendekatan 

tersebut, perlu adanya beberapa penyesuaian yang memperhatikan fungsi dan aktivitas di sekitar 

kawasan tersebut, sehingga tidak semua prinsip CPTED dapat dilakukan pada kawasan tersebut. 

Pada akhirnya, penelitian ini akan membahas mengenai kondisi eksisting mengenai desain fisik 
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lingkungan, permasalahan yang ada pada kondisi eksisting desain fisik lingkungan, serta upaya 

peningkatan keamanan berdasarkan CPTED yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan 

keamanan di kawasan UNDIP dan UNIKA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan BPS Kota Semarang (2016), Kota Semarang memiliki 3 Perguruan Tinggi 

Negeri dan 70 Perguruan Tinggi Swasta. Keberadaan berbagai perguruan tinggi memberikan 

pengaruh dalam peningkatan aktivitas di lingkungan sekitarnya, hal tersebut dapat menimbulkan 

dampak positif maupun negatif. Dampak negatif dari keberadaan perguruan tinggi tersebut salah 

satunya adalah meningkatnya berbagai tindak kejahatan. Peningkatan tindak kejahatan dipengaruhi 

oleh desain fisik lingkungan perguruan tinggi itu sendiri, jika suatu perguruan tinggi memiliki 

desain fisik lingkungan yang baik maka akan mempersempit celah bagi pelaku kejahatan untuk 

melakukan tindak kejahatan.  

Kerawanan tindak kejahatan pada perguruan tinggi di Kota Semarang banyak terjadi di 

kawasan Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA). Hal 

ini dibuktikan dengan adanya laporan pencurian motor dan pelecehan seksual di sekitar kawasan 

kampus UNDIP dan UNIKA serta kasus pembegalan di sekitar kawasan kampus UNIKA. Jika di 

dalam kawasan UNDIP, pencurian motor banyak dilakukan di tempat parkir yang penjagaannya 

tidak ketat dan sepi, sedangkan jika di luar kawasan UNDIP, pencurian motor banyak dilakukan di 

rumah kos yang relatif sepi dan tanpa pengamanan disekitarnya. Hal tersebut terbukti dari hasil 

kuesioner online yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 

terdapat 34 sepeda motor, 133 helm dan 1 spion yang dilaporkan hilang pada September 2017 

(KampusUndip.com, 2017). Sedangkan untuk di dalam kawasan UNIKA cenderung lebih aman 

namun jika dilihat di luar kawasan UNIKA masih banyak kasus pembegalan yang terjadi karena 

daerah tersebut pada malam hari relatif sepi dan gelap serta pencurian motor yang terjadi di rumah 

kos yang tanpa penjagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pembegalan pada tahun 2014 yang 

menewaskan seorang lak-laki di dekat gerbang keluar UNIKA (DetikNews, 2014). 

Permasalahan tindak kejahatan pada kawasan UNDIP dan UNIKA dapat dilihat dari 

beberapa pendekatan CPTED yaitu natural surveillance (pengawasan alami), territorial 

reinforcement (penguatan batas wilayah), access control (kontrol akses), dan maintenance 

(pemeliharaan). Hasil identifikasi keempat indikator tersebut menjadi dasar analisis penilaian 

kualitas desain fisik lingkungan di kawasan UNDIP dan UNIKA yang memenuhi pendekatan 

CPTED. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai “Berapa nilai kualitas desain 

kawasan Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) 
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dengan menggunakan pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design 

(CPTED)?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Pada penyusunan penelitian, penetapan tujuan dan sasaran dilakukan sebagai arahan 

dalam melaksanakan penelitian. Penyusunan tujuan dan sasaran dari penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan panduan penelitian supaya penelitian dapat terstruktur dengan baik. Adapun 

tujuan dan sararan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melakukan penilaian kualitas desain kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang dengan menggunakan pendekatan Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Adapun sasaran studi penelitian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa di wilayah studi.  

2. Mengidentifikasi kondisi wilayah studi berdasarkan pendekatan CPTED. 

3. Menentukan bobot setiap indikator dalam variabel yang digunakan untuk menilai kualitas 

desain kawasan di wilayah studi.  

4. Melakukan penilaian kualitas desain kawasan di wilayah studi dengan menggunakan 

pendekatan CPTED. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada studi penelitian ini, ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah membahas mengenai wilayah yang menjadi studi 

penelitian, sedangkan ruang lingkup materi membahas mengenai substansi pembahasan yang 

digunakan dalam penelitian. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti akan melakukan penelitian 

mengenai penilaian kualitas desain kawasan perguruan tinggi di Kota Semarang menggunakan 

pendekatan CPTED berdasarkan persepsi mahasiswa. Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini 

adalah kawasan Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Katolik Soegijapranata 

(UNIKA). Pada setiap perguruan tinggi tersebut penilaian yang dilakukan mencakup 4 bagian 
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yaitu, bagian luar kampus, bagian dalam kampus, antara satu bangunan dengan bangunan lainnya 

dan bagian dalam bangunan. Berikut peta batas administrasi wilayah studi.  

 

Sumber: Universitas Diponegoro, 2018 

 

Gambar 1. 1 

Peta Batas Administrasi Kampus UNDIP Semarang 

 

 

Sumber: Universitas Katolik Soegijapranata, 2018 
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Gambar 1. 2 

Peta Batas Administrasi Kampus UNIKA Semarang 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup pada kejadian tindak kejahatan tidak hanya terpaku pada satu kejahatan 

saja melainkan seluruh tindak kejahatan yang pernah terjadi di wilayah studi dan dilakukan 

berdasarkan persepsi mahasiswa kedua perguruan tinggi tersebut. Pada ruang lingkup materi yang 

akan dibahas dalam peneleitian ini adalah mengenai penjabaran dari sasaran penelitian. Adapun 

materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Identifikasi Karakteristik Aktivitas Mahasiswa di Wilayah Studi 

Karakteristik aktivitas mahasiswa di wilayah studi, membahas tentang usia mahasiswa, 

waktu mendatangi lingkungan kampus, intensitas waktu mendatangi lingkungan kampus, 

tujuan mendatangi lingkungan kampus, dan moda transportasi. 

2. Identifikasi Kondisi Wilayah Studi berdasarkan Pendekatan CPTED 

Indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam identifikasi kondisi perguruan tinggi 

berdasarkan pendekatan CPTED, yaitu Natural Surveillance (Pengawasan Alami), 

Territorial Reinforcement (Penguatan Batas Wilayah), Access Control (Kontrol Akses), 

dan Maintenance (Pemeliharaan). 

3. Menentukan Bobot Setiap Indikator dalam Variabel yang Digunakan untuk Menilai 

Kualitas Desain Kawasan di Wilayah Studi 

Penentuan bobot dilakukan terhadap seluruh indikator pada setiap variabel yang 

digunakan. Bobot yang diperoleh dari pakar kemudian digunakan untuk menilai kualitas 

desain kawasan di wilayah studi.  

4. Melakukan Penilaian Kualitas Desain Kawasan di Wilayah Studi Menggunakan 

Pendekatan CPTED berdasarkan Persepsi Mahasiswa 

Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas desain kawasan menggunakan pendekatan 

CPTED berdasarkan persepsi mahasiswa. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan 

variabel karakteristik aktivitas mahasiswa dan variabel pendekatan CPTED. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian “Penilaian Kualitas Desain Perguruan Tinggi dengan Menggunakan 

Pendekatan CPTED di Kota Semarang”, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perancangan desain fisik 

lingkungan di kawasan perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED. 
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2. Bagi mahasiswa, dapat memberikan informasi mengenai perancangan desain fisik 

lingkungan di kawasan perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED. 

3. Bagi urban designer dan pihak perguruan tinggi, dapat menjadi rekomendasi dalam 

merancang desain fisik lingkungan kawasan perguruan tinggi yang aman dari tindak 

kejahatan berdasarkan pendekatan CPTED. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian merupakan kedudukan penelitian terhadap bidang ilmu perencanaan 

wilayah dan kota. Kedudukan penelitian dilakukan supaya dapat melihat hubungan antara ilmu 

perencanaan wilayah dan kota dengan penelitian berikut posisi penelitian terhadap disiplin ilmu 

perencanaan wilayah dan kota adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 

 

Gambar 1. 3 

Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 
 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian “Penilaian Kualitas Desain 

Perguruan Tinggi dengan Menggunakan Pendekatan CPTED di Kota Semarang” adalah metode 

deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan penilaian kualitas desain fisik 

lingkungan di kawasan kampus Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang menggunakan pendekatan CPTED. Maka dari itu diperlukan beberapa identifikasi yaitu, 
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identifikasi terhadap karakteristik aktivitas mahasiswa dan kondisi perguruan tinggi berdasarkan 

pendekatan CPTED. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi 

maupun gambaran secara sistematis, akurat dan faktual mengenai kualitas desain fisik kawasan 

perguruan tinggi.  

Pada penelitian deskriptif, peneliti memberikan gambaran mengenai kualitas desain fisik 

kawasan kemudian menunjukkan hubungan antar variabel pada penelitian ini (Nazir, 1983). 

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas 

desain fisik kawasan perguruan tinggi yang sesuai dengan pendekatan CPTED. Pendekatan 

kuantitatif dirasa sesuai untuk menganalisis data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian 

yang digunakan. Adapun variabel pada penelitian ini adalah karakteristik aktivitas mahasiswa dan 

kondisi perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED. 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Tahap analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data sudah 

dilakukan dan diolah. Pada penelitian “Penilaian Kualitas Desain Perguruan Tinggi dengan 

Menggunakan Pendekatan CPTED di Kota Semarang”, metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian 

kualitas desain kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

menggunakan pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). 

Berdasarkan dari tujuan tersebut maka dipilihlah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, 

dimana analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi 

eksisting yang terdapat di kawasan perguruan tinggi. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan 

karena pada penelitian ini menekankan pada penjelasan konsep dasar yang digunakan sebagai 

media dalam melakukan analisis (Prasetyo & Jannah, 2005). 

Pada penelitian ini terdapat 2 identifikasi untuk menentukan nilai kualitas desain fisik 

kawasan Perguruan Tinggi di Kota Semarang, yaitu identifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa, 

dan identifikasi kondisi perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED. Berdasarkan hasil kedua 

identifikasi tersebut, kemudian dilakukan penentuan bobot pada setiap indikator di variabel maka 

akan menghasilkan penilaian kualitas desain berdasarkan pendekatan CPTED. Berikut adalah 

penjabaran mengenai tahapan identifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut.  

1. Mengidentifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa di wilayah studi.  

Identifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa dilakukan melalui persepsi mahasiswa di 

Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata. Karakteristik aktivitas 

mahasiswa yang dimaksud adalah waktu mahasiswa mendatangi lingkungan kampus, 

intensitas waktu mahasiswa mendatangi lingkungan kampus, tujuan mahasiswa 



11 

 

mendatangi lingkungan kampus, dan moda transportasi yang digunakan mahasiswa 

(Rizkyawan, 2012). 

2. Mengidentifikasi kondisi wilayah studi berdasarkan pendekatan CPTED. 

Identifikasi dan penilaian kondisi Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik 

Soegijapranata berdasarkan pendekatan CPTED dilakukan untuk mengetahui kondisi 

kawasan berdasarkan pendekatan CPTED secara objektif melalui persepsi mahasiswa. 

Pendekatan CPTED yang dimaksud adalah natural surveillance/pengawasan alami, 

territorial reinforcement/penguatan batas wilayah, access control/kontrol akses, dan 

maintenance/pemeliharaan (Jeffery, 1971). Pada setiap pendekatan CPTED memiliki sub 

indikator yang berbeda-beda. Untuk natural surveillance memiliki sub indikator berupa 

pos satpam, lampu penerangan, bangunan yang mudah diamati, pengaturan tinggi pohon 

dan semak. Kemudian untuk territorial reinforcement mempunya sub indikator yaitu 

adanya pagar/portal/semak, penanda jurusan/fakultas/universitas, dan trotoar. Access 

control memiliki sub indikator yaitu pintu masuk kawasan perguruan tinggi, 

pagar/portal/semak, CCTV, dan pos satpam. Sedangkan untuk maintenance memiliki sub 

indikator yaitu pemeliharaan penanda, pemeliharaan fasilitas keamanan, pemotongan 

tumbuhan yang sudah lebat dan standar keamanan pintu masuk. 

3. Menentukan bobot setiap indikator dalam variabel yang digunakan untuk menilai kualitas 

desain kawasan di wilayah studi.  

Analisis berikut dilakukan untuk mengetahui besaran bobot setiap indikator pada variabel 

penelitian. Bobot tersebut kemudain digunakan untuk melakukan penilaian kualitas 

desain kawasan UNDIP dan UNIKA. Teknik analisis yang digunakan adalah Analytical 

Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengambilan keputusan dengan kriteria pengambilan keputusan yang beragam 

(Saaty, 2008). Analisis tersebut menghasilkan kepentingan sesuai dengan bobot yang 

berasal dari hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada 3 pakar akademisi pada 

bidang arsitektur Universitas Diponegoro. 

4. Melakukan penilaian kualitas desain kawasan di wilayah studi menggunakan pendekatan 

CPTED berdasarkan persepsi mahasiswa 

Analisis berikut dilakukan terhadap seluruh variabel dan indikator penelitian. Teknik 

analisis yang digunakan adalah dengan mengidentifikasikan berdasarkan hasil 

pembobotan dan skoring yang didapat menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
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a. Pembobotan 

Pembobotan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator dari setiap 

variabel yang paling mempengaruhi penilaian kualitas desain kawasan UNDIP dan 

UNIKA dengan menggunakan hasil dari perhitungan AHP.  

b. Skoring 

Skoring pada penelitian ini dilakukan terhadap seluruh indikator pada setiap variabel 

penelitian. Pemberian skor dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kurang, 

cukup, dan baik dengan skor tertinggi yaitu 3 (baik) dan skor terendah yaitu 1 

(kurang). 

 
1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahapan penyusunan Tugas Akhir, pengumpulan data merupakan langkah awal 

dalam menyusun penelitian untuk mencari data pendukung penelitian yang dilakukan. 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam metode penelitian karena data 

digunakan untuk menguji rumusan masalah (Nazir, 1983). Data yang mendukung penelitian dapat 

dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu data primer dan data sekunder. Berikut teknik 

pengumpulan data berdasarkan jenisnya pada proses pengumpulan data, yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berdasarkan kondisi lapangan dan 

bersumber dari responden serta bersifat empirik. Pada penyusunan penelitian, metode dalam 

pengumpulan data primer adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, observasi dapat 

dilakukan melalui tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekam suara. Pedoman pada observasi berisi 

sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin akan diamati pada saat mengumpulkan data (Setyawan, 

2013). Kondisi lapangan saat ini menjadi dasar dalam penyusunan penelitian melalui observasi 

wilayah studi. Prinsip pada metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik 

terhadap kondisi objek pada lokasi penelitian sebagaimana adanya di lapangan. Pada pelaksanaan 

observasi terdapat beberapa kriteria menurut Nazir (1983), yaitu: 

 Pengamatan telah direncanakan secara sistematis  

 Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian 

 Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan antar variabel 

 Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya 

Berdasarkan kriteria pada pelaksanaan observasi diharapkan menjadi objek amatan pada 

lokasi studi supaya tepat sasaran dan mampu menjadi data pendukung dalam penyusunan 
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penelitian. Pada penelitian penilaian desain fisik lingkungan di Kawasan Universitas Diponegoro 

dan Universitas Katolik Soegijapranata terdapat beberapa objek observasi yaitu: 

 Lokasi: Kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata yang 

mencakup bagian luar kampus, bagian dalam kampus, antara satu bangunan dengan 

bangunan lainnya dan bagian dalam bangunan. 

 Objek: Objek yang diamati pada penelitian ini adalah kondisi desain kawasan 

berdasarkan pendekatan CPTED. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden mengenai identitas dan hal-hal yang responden ketahui berdasarkan sudut 

pandangnya (Setyawan, 2013). Pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner cukup terperinci dan 

lengkap serta merupakan bagian dari rumusan masalah yang ingin diteliti. Untuk memperoleh 

keterangan yang menyangkut tentang rumusan masalah yang ingin diteliti, maka secara umum 

menurut Nazir (1983) isi kuesioner dapat berupa pernyataan mengenai fakta, pernyataan mengenai 

persepsi diri, dan pernyataan mengenai pendapat. 

Penyusunan kuesioner pada penelitian penilaian kualitas desain kawasan Universitas 

Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata dilakukan dengan menyebar kuesioner dalam 

bentuk kuesioner tertutup kepada mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik 

Soegijapranata. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keamanan 

yang ada di Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata menggunakan 

pendekatan CPTED berdasarkan persepsi dari mahasiswa. Selain itu juga dilakukan penyebaran 

kuesioner yang ditujukan kepada akademisi arsitektur Universitas Diponegoro.  

c. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab kepada 

pihak yang berwenang yaitu informan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian 

dengan menggunakan instrument penelitian berupa panduan wawancara (Nazir, 1983). 

Berdasarkan Selltiz (1964) dalam Nazir (1983), data yang ingin diperoleh melalui teknik 

wawancara dapat dikelompokkan isi dari keterangan yang ingin diperoleh yaitu sebagai berikut:  

 Isi wawancara digunakan untuk memperoleh atau memastikan suatu fakta 

 Isi wawancara memiliki sasaran untuk memastikan perasaan 

 Isi wawancara memiliki sasaran untuk memastikan kepercayaan tentang keadaan fakta 

 Isi wawancara memiliki sasaran untuk mengetahui dan menggali alasan dalam terjadinya 

sesuatu 

 Isi wawancara memiliki sasaran untuk membandingkan kejadian di masa lalu dan 

sekarang 
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 Isi wawancara mempunyai sasaran untuk menmeukan standar kegiatan 

Penyusunan  wawancara  pada  penelitian  penilaian desain fisik Kawasan Universitas 

Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata dilakukan menggunakan wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada proses wawancara (Suharsimi, 2006). Pada 

penelitian ini yang akan menjadi informan adalah pihak petugas kemanan UNDIP dan UNIKA. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder meruupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur berupa buku, 

arsip, dokumen perencanaan atau data yang dikeluarkan oleh instansi yang validasinya dapat 

dipertanggungjawabkan. Berikut adalah jenis pengumpulan data sekunder yang digunakan: 

a. Survey Instansi 

Survei instasni merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

survey instansional disusun untuk memperoleh data tentang topik yang mendukung dan sesuai 

dalam penyusunan penelitian.  Penggunaan  data  instansi  digunakan  sebagai  dasar  penelitian  

supaya memiliki tingkat validasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu memberikan 

informasi aktual yang dapat mendukung penelitian.  

b. Kajian Literatur 

Kajian literatur merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan literatur sesuai 

substansi dan topik yang mendukung penelitian. Sumber kajian literatur untuk penyusunan 

penelitian didapat dari berbagai sumber antara lain, buku, jurnal, teori, studi kasus hingga website . 

Pada penelitian ini, substansi berkaitan dengan keamanan, tindak kejahatan dan pendekatan 

CPTED.  Melalui penyusunan  kajian literatur, akan diperoleh variabel penelitian sebagai fokus 

kajian pada penelitian yang dilakukan. 

c. Telaah Dokumen 

Pada tahap pengumpulan data sekunder, telaah dokumen merupakan metode yang 

pentinng untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa data yang mendukung 

penelitian didapat dengan menggunakan metode telaah dokumen. Dokumen yang diperlukan pada 

penelitian ini yaitu Masterplan Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata 

serta titik persebaran kejahatan di kedua perguruan tinggi. 
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1.8.3 Kebutuhan Data 

Berikut merupakan tabel kebutuhan data yang dapat digunakan sebagai panduan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer maupun data 

sekunder. 

TABEL I. 2 

KEBUTUHAN DATA 

 

No. 
Variabel 

Data 
Nama Data Tipe Data Jenis Data 

Teknik Pengumpulan 

Data 
Tahun Sumber Data 

1. 
Wilayah 

Admin istrasi 

Masterplan Universitas 

Diponegoro Semarang 
Peta Sekunder Telaah dokumen 

Tahun 

Terbaru 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Masterplan Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 
Peta Sekunder Telaah dokumen 

Tahun 

Terbaru 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Semarang 

2. 

Karakteristik 

Aktivitas 

Mahasiswa di 

Wilayah Studi 

Waktu mendatangi lingkungan 

kampus 
Teks Primer Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 
Mahasiswa 

Intensitas waktu mendatangi 

lingkungan kampus 
Teks Primer Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 
Mahasiswa 

Tujuan ke kampus Teks Primer Kuesioner 
Tahun 

Terbaru 
Mahasiswa 

Moda transportasi Teks Primer Kuesioner 
Tahun 

Terbaru 
Mahasiswa 

3. 

Pendekatan CPTED 

Natural 

Surveillance  

Pos satpam Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Lampu penerangan Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Bangunan yang mudah diamati Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Pengaturan tinggi pohon dan 

semak-semak 
Teks dan gambar 

Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Territorial 

Reinforcement 

Pagar / portal / semak Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Penanda jurusan / fakultas / 

universitas 
Teks dan gambar 

Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 
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No. 
Variabel 

Data 
Nama Data Tipe Data Jenis Data 

Teknik Pengumpulan 

Data 
Tahun Sumber Data 

Trotoar Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Access 

Control 

Pintu masuk kawasan perguruan 

tinggi 
Teks dan gambar 

Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Pagar / portal / semak Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

CCTV Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Pos satpam Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Maintenance 

Pemeliharaan penanda Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Pemeliharaan fasilitas keamanan Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Pemotongan tumbuhan yang 

sudah lebat 
Teks dan gambar 

Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

Standar keamanan pintu masuk Teks dan gambar 
Primer dan 

sekunder 

Observasi dan 

Kuesioner 

Tahun 

Terbaru 

Hasil Observasi dan 

Kuesioner 

4. 
Tindak 

Kejahatan 

Jenis kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Waktu kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Penyebab kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Lokasi kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Korban kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Pelaku kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 



17 

 

No. 
Variabel 

Data 
Nama Data Tipe Data Jenis Data 

Teknik Pengumpulan 

Data 
Tahun Sumber Data 

Banyumanik 

Proses terjadinya kejahatan Teks Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Titik persebaran kejahatan Peta Sekunder Telaah dokumen 
Tahun 

Terbaru 

Polsek Tembalang, 

Gajahmungkur dan 

Banyumanik 

Sistem Penjagaan Kampus Teks Primer Wawancara 
Tahun 

Terbaru 
Penjaga Keamanan  

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 
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1.8.4 Teknik Sampling 

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang mampu mewakili karakteristik 

dalam sebuah penelitian. Keberadaan sampel memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian 

dikarenakan sampel penelitian mampu membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif.  Dengan melakukan teknik sampling, peneliti 

mendapatkan kemudahan dalam menentukan jumlah narasumber yang diperlukan karena beberapa 

faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, dan lain-lain. Teknik 

sampling merupakan bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dalam pengambilan 

sebagian jumlah dari jumlah populasi. Apabila teknik sampling yang dilakukan dapat dilakukan 

dengan metode yang tepat maka analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk 

menggeneralisasikan kesulurahan populasi. Pada penelitian ini, dalam menentukan sampel 

menggunakan nonprobability sampling yaitu aksidental sampling untuk pengumpulan data 

kuesioner bagi mahasiswa. Pada penelitian ini juga menggunakan purposif sampling untuk 

mengumpulkan data wawancara yang ditujukan kepada pihak penjaga kampus.  

Sampel aksidental merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel secara 

kebetulan yang dapat ditemui dengan peneliti, tanpa ada pertimbangan apapun (Effendi & Tukiran, 

2014). Responden yang akan dituju secara kebetulan tentu saja sudah memenuhi persyaratan 

sebagai sumber data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun jumlah sampel yang akan 

digunakan ditentukan berdasarkan Rumus Slovin menurut Sugiyono (2012) dan derajat kecermatan 

yang digunakan adalah 10% sehingga untuk tingkat kecermatan sebesar 90% yang menunjukkan 

tingkat kecermatan studi berada pada kategori cermat. Semakin kecil nilai derajat kecermatan yang 

digunakan maka sampel yang diperlukan akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Berikut 

Rumus Slovin yang digunakan: 

  
 

     
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Derajat kecermatan (Level of significance = 10%) 

Berdasarkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2018), Universitas 

Diponegoro pada tahun ajaran 2016/2017 memiliki jumlah mahasiswa aktif sebesar 39.961 jiwa. 

Sedangkan untuk Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun ajaran 2016/2017 memiliki jumlah 

mahasiswa aktif sebanyak 7.067 jiwa. Berikut perhitungan pada sampel mahasiswa Universitas 

Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata. 

 Universitas Diponegoro 
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 Universitas Katolik Soegijapranata 

  
     

                
 

           

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Rumus Slovin, didapat jumlah sampel di 

Universitas Diponegoro sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk perhitungan jumlah sampel di 

Universitas Katolik Soegijapranata sebesar 99 orang, namun berdasarkan pertimbangan peneliti, 

maka sampel yang ditetapkan dibulatkan angkanya menjadi 100 orang. Jumlah tersebut mampu 

merepresentasikan jumlah populasi yang ada. Berikut distribusi persebaran responden kuesioner di 

Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata disetiap fakultas. 

TABEL I. 3 
DISTRIBUSI RESPONDEN KUESIONER UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 

FAKULTAS  

JUMLAH 

MAHAS ISWA 

AKTIF 

SAMPEL 

MAHAS ISWA  

Fakultas Kedokteran  2.225 6 

Fakultas Teknik 8.658 24 

Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan 
3.141 9 

Fakultas Sains dan 

Matematika  
3.109 9 

Fakultas Peternakan 

dan Pertanian 
2.253 6 

Fakultas Kesehatan 

Masyarakat 
1.777 5 

Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis 
2.219 6 

Fakultas Hukum 2.697 8 

Fakultas Ilmu Budaya 2.801 8 

Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 
1.979 6 

Fakultas Psikologi 986 3 

Sekolah Vokasi 4.074 10 

TOTAL 35.919 100 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 

 

TABEL I. 4 

DISTRIBUSI RESPONDEN KUESIONER UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA 

 

FAKULTAS  

JUMLAH 

MAHAS ISWA 

AKTIF 

SAMPEL 

MAHAS ISWA  

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 
2.228 31 
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FAKULTAS  

JUMLAH 

MAHAS ISWA 

AKTIF 

SAMPEL 

MAHAS ISWA  

Fakultas Teknologi 

Pertanian 
742 11 

Fakultas Hukum dan 

Komunikasi 
602 9 

Fakultas Psikologi 1.116 16 

Fakultas Arsitektur dan 

Desain 
940 13 

Fakultas Teknik 496 7 

Fakultas Ilmu 

Komputer 
455 6 

Fakultas Sastra 266 4 

Pasca Sarjana  222 3 

TOTAL 7.067 100 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 

 

Pada penentuan sampel kuesioner ditujukan bagi mahasiswa tiap fakultas di masing-

masing kampus. Sementara penentuan sampel pada wawancara ditujukan kepada petugas 

keamanan kampus UNDIP dan UNIKA dengan menggunakan purposive sampling. Metode ini 

menentukan pengambilan sampel secara langsung kepada narasumber sebagai sumber data dengan 

pertimbangan narasumber merupakan ahli yang berkompeten dibidangnya, sehingga dapat 

mewakili objek yang akan diteliti (Effendi & Tukiran, 2014). 

 

1.8.5 Teknik Analisis 

Pada penelitian terdapat 4 tahapan untuk menilai kualitas desasin fisik perguruan tinggi 

yaitu identifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa, identifikasi kondisi perguruan tinggi 

berdasarkan pendekatan CPTED, menentukan bobot setiap indikator dalam variabel yang 

digunakan untuk menilai kualitas desain kawasan di wilayah studi, dan melakukan penilaian 

kualitas desain kawasan di wilayah studi menggunakan pendekatan CPTED berdasarkan persepsi 

mahasiswa. Berikut penjelasan mengenai teknik analisis yang digunakan pada setiap analisis.  

1. Identifikasi Karakteristik Aktivitas Mahasiswa 

Pada identifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa, teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis skoring dengan menggunakan kategorial. Kategorial digunakan untuk mengukur pendapat, 

persepsi, dan sikap sesorang atau sekelompok mengenai terjadinya suatu fenomena (Sugiyono, 

2012). Pada kategorial, indikator pada variabel digunakan sebagai tolak ukur untuk menyusun 

instrumen berupa pertanyaan pada kuesioner (Sugiyono, 2012). Sebelum menyusun instrumen 

berupa pertanyaan, peneliti terlebih dahulu harus menentukan interval kelas yang akan digunakan 

saat penyusunan instrumen. Berikut perhitungan untuk menentukan interval kelas pada kategorial, 

yaitu dengan menggunakan Rumus Sturgess menurut (Sturges, 2012) 
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Keterangan: 

K = Jumlah interval kelas 

n = Jumlah pengamatan/indikator 

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan perhitungan jumlah kategori atau kelas pada analisis 

skoring identifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa. Indikator yang digunakan pada analisis 

karakteristik aktivitas mahasiswa adalah 5 indikator yaitu usia mahasiswa, waktu mendatangi 

lingkungan kampus, intensitas waktu mendatangi lingkungan kampus, tujuan mahasiswa 

mendatangi lingkungan kampus, dan moda transportasi yang digunakan. Berdasarkan indikator 

tersebut, maka perhitungan jumlah interval kelas adalah sebagai berikut: 

            

            

              

         

          

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapatkan tiga kategori atau kelas yang digunakan untuk 

mengidentifikasi karakteristik aktivitas mahasiswa di kawasan Universitas Diponegoro dan 

Universitas Katolik Soegijapranata. Tiga kategori atau kelas tersebut adalah kurang, cukup, dan 

baik. Kategori atau kelas dengan tingkat “kurang” memiliki skor paling rendah, kategori atau kelas 

dengan tingkat “cukup” memiliki skor menengah, dan kategori atau kelas dengan tingkat “baik” 

memiliki skor paling tinggi.  

Pada penelitian ini, analisis skoring dilakukan untuk menilai karakteristik aktivitas 

mahasiswa pada kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata. 

Kemudian hasil analisis skoring disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif sehingga 

menghasilkan gambaran dan analisis penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut penjabaran kriteria 

penilaian dari karakteristik aktivitas mahasiswa: 

 

TABEL I. 5 

KRITERIA PENILAIAN KARAKTERISTIK AKTIVITAS MAHASISWA PERGURUAN 

TINGGI KOTA SEMARANG 

 

INDIKATOR 
SKALA PENILAIAN 

KURANG (1) CUKUP (2) BAIK (3) 

Waktu mendatangi 

lingkungan kampus 

Terdiri dari satu waktu  

saja 

Terdiri dari pagi, siang, 

sore dan malam dalam 

jumlah yang tidak 

seimbang. 

Terdiri dari pagi, siang,  

sore dan malam dalam 

jumlah yang seimbang. 

Intensitas waktu 

mendatangi lingkungan 

kampus 

Jarang (1-2 kali dalam 

seminggu) 

Kadang (3-5 kali dalam 

seminggu) 

Sering (setiap hari) 
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INDIKATOR 
SKALA PENILAIAN 

KURANG (1) CUKUP (2) BAIK (3) 

Tujuan mahasiswa 

mendatangi lingkungan 

kampus 

Didominasi dengan  

tujuan untuk diluar  

kegiatan akademis atau 

non akademis 

Didominasi dengan  

tujuan untuk kegiatan 

akademis atau non 

akademis saja 

Didominasi dengan  

tujuan untuk kegiatan 

akademis dan non 

akademis 

Moda transportasi Pengunjung hanya  

menggunakan satu 

moda  

kendaraan saja  

 

Terdiri dari kendaraan  

roda dua, kendaraan  

roda empat, sepeda,  

transportasi umum, atau 

berjalan kaki dalam  

jumlah yang tidak  

seimbang. 

Terdiri dari kendaraan  

roda dua, kendaraan  

roda empat, sepeda,  

transportasi umum, atau 

berjalan kaki dalam  

jumlah yang seimbang. 

Sumber: Rizkyawan (2012) dengan penyesuaian Analisis Peneliti, 2018 

 

2. Identifikasi dan Penilaian Kondisi Wilayah Studi berdasarkan Pendekatan CPTED 

Pada identifikasi dan penilaian kondisi perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED, 

juga menggunakan analisis skoring dengan kategorial. Kategorial merupakan skala yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang 

mengenai suatu aktivitas, gejala, ataupun fenomena (Sugiyono, 2012). Prinsip utama pada 

kategorial ialah untuk mengetahui pilihan yang dinyatakan pada beberapa alternatif pilihan yang 

dapat bernilai sangat positif hingga sangat negatif (Nazir, 1983). Untuk menentukan kelas atau 

kategori, diperlukan perhitungan dengan menggunakan Rumus Sturgess, yaitu: 

            

Keterangan: 

K = Jumlah interval kelas 

n = Jumlah pengamatan/indikator 

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan perhitungan jumlah kategori atau kelas pada analisis 

skoring identifikasi dan penilaian kondisi perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED adalah 

sebagai berikut: 

            

            

              

         

          

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan tiga kategori atau kelas yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menilai kualitas desain fisik kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas 

Katolik Soegijapranata. Tiga kategori atau kelas tersebut sama seperti identifikasi karakteristik 

aktivitas mahasiswa yaitu kurang, cukup, dan baik. Kategori atau kelas dengan tingkat “kurang” 
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memiliki skor paling rendah, kategori atau kelas dengan tingkat “cukup” memiliki skor menengah, 

dan kategori atau kelas dengan tingkat “baik” memiliki skor paling tinggi.  

Pada penelitian ini, analisis skoring dilakukan untuk menguji kecocokan perwujudan 

pendekatan CPTED pada kawasan Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata. 

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria skoring berdasarkan kondisi perguruan 

tinggi melalui pendekatan CPTED. Selanjutnya pada hasil analisis skoring akan disajikan dalam 

bentuk deskriptif kuantitatif sehingga menghasilkan gambaran dan analisis penelitian. Gambaran 

hasil analisis penelitian tersebut kemudian diterjemahkan melalui spasial dalam bentuk peta. Untuk 

lebih jelasnya, berikut penjabaran kriteria penilaian dari karakteristik kondisi perguruan tinggi 

berdasarkan pendekatan CPTED: 

 

TABEL I. 6 

KRITERIA PENDEKATAN CPTED PADA PERGURUAN TINGGI KOTA SEMARANG 

 
INDIKATOR SKALA PENILAIAN 

ASPEK SUB ASPEK KURANG (1) CUKUP (2) BAIK (3) 

Natural 

Surveillance  

Pos satpam Hanya terdapat  

pada bagian depan  

saja 

 

Terdapat di  

beberapa bagian  

saja namun tidak 

berada pada titik 

yang strategis 

(tersembunyi) 

Berada di tit ik 

strategis kampus 

(di bagian  

depan, tengah dan  

belakang) 

 

Lampu penerangan Terdapat lampu 

penerangan hanya 

di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

berkisar >50% 

Terdapat lampu 

penerangan hanya 

di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

hanya berkisar 

25% 

Terdapat lampu 

penerangan 

dengan kondisi 

tidak ada yang 

rusak dan kurang 

layak, atau dapat 

dikatakan baik 

100% 

Bangunan yang 

mudah diamat i 

Bangunan sulit 

diamati dari dalam 

dan luar 

lingkungan 

kampus 

Bangunan hanya 

dapat diamati dari 

dalam atau luar 

lingkungan 

kampus 

Bangunan mudah 

diamati dari dalam 

dan luar 

lingkungan 

kampus 

Pengaturan tinggi 

pohon dan semak-

semak 

Tidak terdapat 

pengaturan tinggi 

pohon dan semak-

semak 

Terdapat 

pengaturan tinggi 

pohon dan semak-

semak namun 

masih terdapat 

pohon dan semak 

yang menghalangi 

pandangan 

Terdapat 

pengaturan tinggi 

pohon dan semak-

semak dan tidak 

ada pohon dan 

semak yang 

menghalangi 

pandangan 

Territorial 

Reinforcement 

Pagar / portal / 

semak 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

hanya di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

berkisar lebih dari 

50% 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

hanya di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

hanya bekisar 25% 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

yang mengelilingi 

bangunan dengan 

kondisi tidak ada 

yang rusak dan 

kurang layak, atau 

dapat dikatakan 
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INDIKATOR SKALA PENILAIAN 

ASPEK SUB ASPEK KURANG (1) CUKUP (2) BAIK (3) 

 baik 100% 

Penanda jurusan / 

fakultas / universitas 

Tidak terdapat  

penunjuk arah  

maupun papan  

nama 

Tidak terdapat  

penunjuk arah  

menuju fasilitas 

kampus namun 

terdapat papan  

nama yang jelas 

Terdapat penunjuk  

arah menuju  

fasilitas kampus 

dengan papan  

nama yang jelas 

Trotoar Terdapat trotoar 

yang rusak dan 

kurang layak 

dengan persentase 

sebesar >50% 

Terdapat trotoar 

yang rusak dan 

belum berfungsi 

sebagaimana 

mestinya dengan 

persentase hanya 

sebesar 25% 

Kondisi trotoar 

tidak rusak dan 

berfungsi dengan 

baik memiliki 

persentase sebesar 

100% 

Access Control Pintu masuk 

kawasan perguruan 

tinggi 

Kondisi pintu 

masuk mengalami 

kerusakan dan 

kurang layak 

berkisar >50% dan 

hanya terdapat di 

beberapa titik 

Kondisi pintu 

masuk mengalami 

kerusakan dan 

kurang layak hanya 

berkisar 25% dan 

hanya terdapat di 

beberapa titik 

Kondisi pintu 

masuk t idak 

mengalami 

kerusakan dan 

layak d igunakan 

dengan persentase 

sebesar 100% dan 

terdapat di titik 

strategis 

Pagar / portal / 

semak 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

hanya di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

berkisar lebih dari 

50% 

 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

hanya di beberapa  

titik dengan 

kondisi yang rusak 

dan kurang layak 

hanya bekisar 25% 

Terdapat 

pagar/portal/semak 

yang mengelilingi 

bangunan dengan 

kondisi tidak ada 

yang rusak dan 

kurang layak, atau 

dapat dikatakan 

baik 100% 

CCTV Tidak terdapat 

CCTV 

Terdapat CCTV 

namun belum 

menjangkau 

seluruh kawasan, 

hanya berkisar 

<75% dari seluruh 

kawasan 

Terdapat CCTV 

dan sudah 

menjangkau 

seluruh kawasan 

sebesar 75-100% 

Pos satpam Hanya terdapat  

pada bagian depan  

saja 

 

Terdapat di  

beberapa bagian  

saja namun tidak 

berada pada titik 

yang strategis 

(tersembunyi) 

Berada di tit ik 

strategis kampus 

(di bagian  

depan, tengah dan  

belakang) 

 

Maintenance Pemeliharaan 

penanda 

Belum ada 

pemeliharaan 

terhadap penanda 

 

Sudah ada 

pemeliharaan 

terhadap penanda 

namun 

pemeliharannya 

masih sekitar 

<75% 

Sudah ada 

pemeliharaan 

terhadap penanda 

dan sudah berjalan 

secara maksimal 

sebesar 75-100% 

 

Pemeliharaan 

fasilitas keamanan 

Belum ada 

pemeliharaan 

terhadap fasilitas 

Sudah ada 

pemeliharaan 

terhadap fasilitas 

Sudah ada 

pemeliharaan 

terhadap fasilitas 



25 

 

INDIKATOR SKALA PENILAIAN 

ASPEK SUB ASPEK KURANG (1) CUKUP (2) BAIK (3) 

keamanan keamanan secara 

rutin namun masih 

terdapat tindak 

kejahatan 

keamanan secara 

rutin dan tidak 

terdapat tindak 

kejahatan 

Pemotongan 

tumbuhan yang 

sudah lebat 

Tumbuhan masih 

menghalangi 

pandangan ke 

lingkungan 

kampus 

Tumbuhan tidak 

menghalangi 

pandangan ke 

lingkungan 

kampus namun 

belum ada 

pemeliharaan 

secara berkala  

Tumbuhan tidak 

menghalangi 

pandangan ke 

lingkungan 

kampus dan ada 

pemeliharaan 

secara berkala  

Standar keamanan 

pintu masuk 

Tidak terdapat 

standar keamanan 

pintu masuk 

Terdapat standar 

keamanan namun 

masih terdapat 

kasus kejahatan 

Terdapat standar 

keamanan dan 

sudah tidak 

terdapat kasus 

kejahatan 
Sumber: Jeffery (1971) dengan penyesuaian Analisis Peneliti, 2018 

 

3. Menentukan bobot setiap indikator dalam variabel yang digunakan untuk menilai kualitas 

desain kawasan di wilayah studi.  

Penentuan bobot dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada tiga pakar akademisi 

pada bidang arsitektur menggunakan kuesioner tertutup dengan perbandingan berpasangan. 

Perbandingan berpasangan dilakukan dengan cara membandingkan setiap indikator dan variabel 

penelitian yang dapat disebut kriteria kedalam satu tabel. Contoh pertanyaan pada kuesioner yang 

ditujukan adalah sebagai berikut.  

Menurut Anda, manakah yang lebih antara CCTV dengan Pos Satpam 

Kriteria Penilaian Kriteria 

CCTV 9 . 7 . 5 . 3 . 1 . 3 . 5 . 7 . 9 Pos Satpam 

Keterangan: 1. Sama Penting, 3. Sedikit lebih penting, 5. Lebih penting, 7. Jauh lebih penting, 
9. Mutlak lebih penting 

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan rumus perhitungan AHP dan menghasilkan besaran 

bobot setiap variabel dan indikator pada penelitian. Besaran bobot tersebut kemudian digunakan 

untuk melakukan analisis pembobotan dan skoring.  

 

4. Melakukan penilaian kualitas desain kawasan di wilayah studi menggunakan pendekatan 

CPTED berdasarkan persepsi mahasiswa 

a. Pembobotan 

Total bobot pada penelitian ini adalah 1 atau 100%. Besaran bobot pada setiap indikator 

mengartikan bahwa semakin tinggi bobot yang dimiliki suatu indikator, maka indikator tersebut 
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memberikan pengaruh yang besar. Begitu pula sebaliknya, jika bobot pada suatu indikator rendah, 

maka indikator tersebut memberikan pengaruh yang kecil.  

b. Skoring  

Skor yang diberikan pada setiap variabel kemudian dikalikan dengan bobot menggunakan 

rumus perhitungan yaitu sebagai berikut.  

        

Keterangan: 

 S = Total skor setiap indikator 

 B = Bobot 

 N = nilai setiap indikator 

Variabel  Indikator 
Bobot 

(B) 

Nilai 

(N) 

Total Skor 

(B x N) 

Karakteristik Akt ivitas Mahasiswa … … … … 

CPTED … … … … 

Total 1 … … 

Pada hasil analisis skoring, peneliti harus menentukan kelas dengan menghitung jarak 

interval kemudian disesuaikan dengan tingkat kelasnya. Sebelum mendapatkan nilai dari masing-

masing indikator pada setiap variabel yang dianalisis, maka dilakukan perhitungan untuk 

menentukan kelas sebagai berikut.  

               
                              

     
 

               
   

 
 

               
 

 
 

                    

Sehingga terdapat tiga kelas penilaian kualitas desain kawasan perguruan tinggi di Kota Semarang, 

yaitu: 

 Kurang = 1 – 1,67 

 Cukup = 1,68 – 2,35 

 Baik = 2,36 – 3,03 

Berdasarkan penilaian kualitas desain kawasan perguruan tinggi di Kota Semarang, maka akan 

dapat dilihat dari total jumlah skoring dari variabel penelitian. Kemudian dari jumlah skoring yang 

didapat akan disesuaikan dengan kelas indikator yang telah dibuat.  

Jadi, melalui 4 tahap yang dilakukan pada penelitian ini yaitu identifikasi karakteristik 

aktivitas mahasiswa, identifikasi kondisi perguruan tinggi berdasarkan pendekatan CPTED, 

menentukan bobot setiap indikator dalam variabel yang digunakan untuk menilai kualitas desain 
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kawasan di wilayah studi, dan melakukan penilaian kualitas desain kawasan di wilayah studi 

menggunakan pendekatan CPTED berdasarkan persepsi mahasiswa, maka akan didapatkan variasi 

penilaian dari masing-masing indikator tersebut.  Kemudian hasil penilaian dari masing-masing 

indikator tersebut   dijadikan sebagai nilai kualitas desain fisik kawasan perguruan tinggi 

berdasarkan pendekatan CPTED. 
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1.8.6 Kerangka Analisis 

 



 

29 

1.9 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dengan judul Penilaian Kualitas Desain Kawasan Perguruan Tinggi 

Kota Semarang Menggunakan Pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design 

(CPTED) berdasarkan Persepsi Mahasiswa adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan latar belakang penyusunan, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup wilayah, posis i penelitian dalam bidang ilmu perencanaan 

wilayah dan kota, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN DAN 

PENDEKATAN CPTED DALAM PENILAIAN KUALITAS DESAIN FISIK KAWASAN 

PERGURUAN TINGGI 

Pada bab ini membahas mengenai berbagai definisi beserta hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian yang dikutip dan ditelaah dari berbagai sumber serta dokumen perencanaan lainnya, 

yaitu karakteristik aktivitas mahasiswa, pemahaman mengenai CPTED, dan kriteria desain 

perguruan tinggi di Indonesia. 

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH STUDI  

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum serta karakteristik wilayah studi seperti sejarah 

kawasan perguruan tinggi, kondisi fisik lingkungan, kondisi keamanan lingkungan, lokasi yang 

rawan terjadi tindak kejahatan, dan penerapan CPTED di kawasan perguruan tinggi Kota 

Semarang. 

BAB IV ANALISIS PENILAIAN KUALITAS DESAIN PERGURUAN TINGGI DENGAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN CPTED DI KOTA SEMARANG  

Pada bab ini membahas mengenai analisis yang berkaitan dengan penilaian kualitas desain kawasan 

dengan melihat karakteristik aktivitas mahasiswa dan penerapan CPTED di wilayah studi. Analisis 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasikan variabel penelitian, 

penentuan bobot menggunakan AHP, dan melakukan Penilaian Kualitas Desain Perguruan Tinggi 

dengan Menggunakan Pendekatan CPTED di Kota Semarang dengan analisis pembobotan dan 

skoring 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi yang 

ditujukan kepada perguruan tinggi. 


