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Musik merupakan salah satu kebutuhan rohani manusia, karenanya, 
dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun manusia selalu 
membutuhkan musik tak terkecuali dalam menjalankan aktivitasnya. 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Jenis-jenis musik apakah yang banyak 
dipilih oleh para karyawan Bank khususnya di Bank BCA cabang Suari? dan 
bagaimana pemanfaatan musik pilihan untuk kenyamanan aktivitas pada 
karyawan dan nasabah di Bank BCA cabang Suari? Tujuan penelitian ini:  
mengetahui dan mendeskripsikan jenis-jenis musik yang banyak dipilih oleh para 
karyawan Bank khususnya di Bank BCA cabang Suari serta untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan pemanfaatan musik  untuk kenyamanan beraktivitas pada 
karyawan dan nasabah bank BCA cabang Suari. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif dengan 
langkah-langkah: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutaran musik yang dilakukan di 
tengah-tengah suatu aktivitas akan  dapat memberikan suasana nyaman dan 
kondusif baik bagi seseorang yang dalam hal ini adalah para karyawan maupun 
nasabah. Suasana yang kondusif dan nyaman ini memungkinkan para nasabah dan 
karyawan merasa lebih rileks, tenang, dan senang di dalam menjalankan aktivitas 
mereka masing-masing. Dengan suasana yang kondusif ini, para karyawan 
menjadi lebih fokus dan lebih berkonsentrasi saat bekerja sehingga dengan 
pemutaran musik ini  sangat membantu penyelesaian permasalahan pekerjaan 
terutama permasalahan yang berkaitan  dengan kondisi mental yang kurang stabil 
karena banyaknya volume pekerjaan dan tuntutan penyelesaian pekerjaan. 

Berdasarkan simpulan tersebut, disampaikan saran-saran  bahwa 
hendaknya dalam pemutaran musik perlu disesuaikan dengan waktu 
pemutarannya sehingga mampu mengcover terhadap  upaya pemberian  
kenyamanan dalam bertransaksi dan bekerja pada diri karyawan dan nasabah, 
misalnya pada jam-jam tertentu ditayangkan musik jenis A, B, atau C mengingat 
selama ini penayangan jenis musik masih terkesan asal jalan saja. Tidak ada 
salahnya juga untuk dicobakan  pemutaran musik klasik misalnya karya-karya 
musik pada jaman klasik dan romantik untuk mengetahui sejauhmana 
kenyamanan dapat dirasakan oleh para pekerja dan nasabah, mengingat bahwa 
sudah banyak studi yang membuktikan musik-musik tersebut mampu 
menyamankan perasaan selain juga bahwa pemutaran musik selama ini sejauh 
masih pada jenis musik pop. 


