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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peran aktif dan dominan yang dilakukan oleh manusia dalam 

sebuah organisasi merupakan salah satu hal yang menjadikan tenaga 

kerja berperan penting kelangsungan kehidupan usaha organisasi untuk 

mencapai tujuan, karena manusia merupakan perencana, pelaku, dan 

penentu di dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia bersifat 

menyeluruh di dalam organisasi dan memiliki fungsi yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pegawasan di dalam 

sebuah organiasasi. Sumber daya manusia mengarahkan untuk 

mengatur dan mengelola dengan baik organisasi di perusahaan. 

Manajemen sumber daya manusia yakni ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 

2006:10). Berjalan nya sumber daya manusia dalam organisasi harus 

sesuai dengan orientasi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Sebuah organisasi tentu tidak lepas dari 

adanya masalah dan kendala, peran sumber daya manusia adalah 

sebagai sistem yang akan mengatur dan menyelesaikan masalah 

sehingga tidak akan mengganggu kinerja organisasi. Organisasi 

membutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk mencapai tujuan 

dan visi misi perusahaan, dimana sumber daya manusia yang baik akan 
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menunjang produktivitas organisasi secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan dan pembinaan karyawan dalam sebuah organisasi akan 

menghasilkan kinerja karyawan yang optimal, karena potensi yang 

dimiliki oleh setiap individu karyawan di maksimalkan oleh organisasi.  

Kinerja seorang karyawan dapat dikatakan menurun apabila hasil 

pekerjaan yang diberikan perusahaan tidak memenuhi target dan tujuan 

awal. Banyak sebab yang membuat kinerja seorang karyawan menjadi 

menurun, bisa di sebabkan oleh masalah dari individu karyawan itu 

sendiri atau masalah di perusahaan dimana dia bekerja. Karyawan 

dituntut oleh perusahaan untuk bersikap profesional dengan tidak 

melibatkan urusan pribadi dengan pekerjaan, karena hal ini dapat 

menjadikan karyawan menjadi terbeban pikiran di dalam pekerjaan 

yang akan dapat menurunkan kinerja karyawan itu sendiri. Penempatan 

kerja yang tidak sesuai dengan karakter kepribadian individu karyawan 

juga merupakan penyebab menurun nya kinerja karyawan, karena 

kesesuaian sikap, keterampilan, dan keahlian di dalam bekerja akan 

menunjang produktivitas kinerja karyawan. 

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, perilaku individu di 

dalam internal perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan. Kesesuaian antara karakter individu dengan karakter 

pekerjaan adalah contoh dimana perusahaan harus meninjau apakah 

seorang karyawan dinilai cocok untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan 

atau posisi yang diberikan oleh perusahaan. Karakteristik individu 

dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah 
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tanggungan, dan masa kerja (Siagian, 2008). Karakteristik individu 

dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan metode DISC yang 

memiliki 4 tipe kepribadian yaitu Dominance, Influence, Steady, 

Compliance.Setiap karyawan pasti memiliki karakteristik individu 

yang berbeda satu sama lain karena manusia pasti memiliki perbedaan 

karakter, tujuan, kemampuan, dan kebutuhan yang menjadikan 

perusahaan harus dapat mengelola dan penempatkan karyawan sesuai 

dengan pekerjaan dan kondisi yang sesuai dengan karakter individu 

nya masing-masing. Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dan tugas 

yang meliputi tanggung jawab, macam tugas dan tingkat kepuasan 

yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri.Dalam suatu organisasi 

keberadaan pekerjaan disusun mulai dari desain pekerjaan, yaitu 

penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok karyawan secara 

organisasi (Handoko, 2004).Tujuan dari karakteristik pekerjaan adalah 

mengatur seluruh penugasan untuk memenuhi kebutuhan dari 

organisasi. Karakteristik pekerjaan merupakan pedoman dan uraian 

dari sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan organiasasi, karakteristik 

pekerjaan yang baik dan kondusif akan menjadikan karyawan menjadi 

merasa lebih nyaman di dalam bekerja. Keterkaitan antara karakteristik 

individu dengan karakteristik pekerjaan merupakan hal yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan, kesesuaian antara kedua karakteristik 

dibutuhkan perusahaan untuk menjadikan setiap karyawan bekerja 

lebih optimal yang didukung dengan pekerjaan yang sesuai dengan 

setiap karakter individu karyawan. Dalam bekerja karyawan ingin 
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merasa tidak terbebani dengan tugas pekerjaan dan merasa nyaman 

dengan posisi dimana dia bekerja, kesesuaian antara karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan akan membantu karyawan melihat 

seperti apa tipe kepribadian diri sendiri dan di posisi pekerjaan apa tipe 

kerpibadian tersebut akan sesuai. 

Penelitian ini dilakukan di Hotel Citradream Semarang dengan 

melibatkan seluruh anggota karyawan. Hotel Citradream merupakan 

bagian dari grup hotel yang dimiliki oleh PT. Ciputra Hospitality, 

sebuah perusahaan yang bergerak di kelompok usaha Ciputra. Unit 

Hotel Citradream berada di 8 kota yaitu Semarang, Cirebon, Bandung, 

Yogyakarta, Tangerang, Balikpapan, Bengkulu, dan Jakarta. Penelitian 

ini ditujukan untuk melihat bagaimana kesesuaian antara karakteristik 

individu dengan karakteristik pekerjaan dari staff department Hotel 

Citradream Semarang. Berikut disertakan data staff, promosi, dan 

mutasi di Hotel Citradream Semarang. 

Tabel 1.1. Data Staff Hotel Citradream Semarang 

No Nama 

Karyawan 

NIK Jabatan Department Pendidikan 

1 
Gede Joni 

Artawan 

13110001 Hotel 

Manager 

A & G SMA 

2 
Gede Suriada 14040005 General Affair A & G SMA 

3 
Agatha Dea 14050017 Chief 

Accounting 

Finance & 

Accounting 

S1 

4 
Yohanes Bagus 

Hermawan 

14060019 Accounting 

Officer 

Finance & 

Accounting 

D3 

5 
Candra Adi 

Setiawan 

16060026 Account 

Receivable 

Finance & 

Accounting 

S1 

6 
Dwi Wulansari 14040005 Front Office 

Asisstance 

Front Office D1 

7 
Sabana Azmi 14040014 Front Office 

Asisstance 

Front Office D3 

8 
Ryan Gamaldi 14040016 Front Office 

Asisstance 

Front Office STM 
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9 
Dimas 

Briantama 

Ramadiansyah 

14040010 Front Office 

Asisstance 

Front Office SMA 

10 
Deni Supriadi 14040011 Front Office 

Asisstance 

Front Office D1 

11 
Octavianus Adi 

Cahyanto 

14100023 Sales 

Executive 

Sales & 

Marketing 

D3 

12 
Tri Hartono 16020024 Sales 

Executive 

Sales & 

Marketing 

SMK 

13 
Wisnu Achmadi 14070021 Coordinator 

Engineering 

Maintenance STM 

14 
Heri Muhlisin 14040013 Maintenance 

Techniciant 

Maintenance SMK 

15 
Lutfi Ardi 

Amin. R 

14070022 Maintenance 

Techniciant 

Maintenance S1 

16 
Neri Widodo 16020024 Maintenance 

Techniciant 

Maintenance SMK 

17 
Rama Yudha 

Hastungkoro 

14040007 Room 

Division 

Manager 

Guest 

Service 

D1 

18 
Wahyu Teguh 

Yuwono 

14040008 Housekeeping 

Assistance 

Guest 

Service 

SMA 

19 
Hariyanto 14040012 Housekeeping 

Assistance 

Guest 

Service 

SMK 

20 
Tri Junianto 16090004 Housekeeping 

Assistance 

Guest 

Service 

SMA 

 Sumber : Hotel Citradream Semarang 

Tabel 1.2. Data Promosi dan Mutasi Staff Hotel Citradream Semarang 

No Nama 

Karyawan 

NIK Posisi Awal Promosi Mutasi 

1 
Gede Suriada 14040005 Front Office 

Assistance 

General 

Affair 

- 

2 
Rama Yudha 

Hastungkoro 

14040007 Front Office 

Assistance 

Room 

Division 

Manager 

- 

3 
Yohanes 

Bagus 

Hermawan 

14060019 Front Office 

Assistance 

Accounting 

Officer 

- 

4 
Dimas 

Briantama 

Ramadiansyah 

14040010 Housekeeping 

Assistance 

- Front Office 

Assistance 

5 
Deni Supriadi 14040011 Housekeeping 

Assistance 

- Front Office 

Assistance 

6 
Ryan Gamaldi 14040016 Maintenance 

Techniciant 

- Front Office 

Assistance 

Sumber : Hotel Citradream Semarang 
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Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan di Hotel 

Citradream Semarang dan wawancara dengan Manager Hotel dan 

General Affair Hotel Citradream Semarang pada tanggal 4 Mei 2016 

diperoleh hasil bahwa latar belakang pendidikan karyawan tidak 

menjadi sebuah syarat khusus bagi perusahaan untuk menempatkan 

karyawan pada jabatan tertentu. Penempatan karyawan di dalam suatu 

posisi pada Hotel Citradream Semarang bisa tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan atau jabatan sebelum nya, dikarenakan 

penempatan kerja karyawan untuk promosi di dasari oleh pengalaman 

kerja di bidang perhotelan. Lalu untuk penempatan mutasi dilakukan 

dengan cara mencoba menempatkan karyawan pada suatu posisi yang 

membutuhkan tenaga kerja. Promosi dan mutasi juga dinilai 

menggunakan appraisal kerja yang dapat digunakan untuk menjadi 

pertimbangan.  

Di dalam proses perekrutan, Hotel Citredream Semarang menjalin 

kerja sama dengan instansi pendidikan yang bergerak dalam bidang 

perhotelan dan mengutamakan pengalaman kerja di dalam rekrutmen. 

Kerja sama yang dimaksudkan adalah perekrutan dan penempatan 

kerja sebagai trainee dan daily worker, yang kemudian jika trainee dan 

daily worker dinilai sudah memiliki pengalaman dan berkompeten 

untuk bekerja maka akan direkrut sebagai staff tetap. Oleh dasar 

tersebut maka perlu dilakukan personality test DISC untuk melihat 

kesesuaian antara karakteristik individu dengan karakteristik pekerjaan 

pada Hotel Citradream Semarang. 
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Penempatan kerja, promosi jabatan, mutasi jabatan, dan latar 

belakang pendidikan karyawan yang ada di Hotel Citradream 

Semarang dilihat sebagai indikator yang menarik untuk pengambilan 

tema penelitian tentang kesesuaian karakteristik individu dengan 

karakter pekerjaan. Dengan menggunakan metode DISC maka akan 

terlihat tipe kepribadian dari masing-masing staff (Dominance, 

Influence, Steady, dan Compliance) dan apakah sesuai dengan jabatan 

dimana masing-masing staff bekerja. Penentuan metode DISC sebagai 

alat penelitian di dasari oleh teori mata kuliah Psikologi Dalam 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang memperkenalkan tentang 

metode DISC. Alasan memilih untuk menggunakan alat penelitian 

DISC adalah karena mudah untuk digunakan dan mudah untuk di 

aplikasikan ke dalam dunia nyata. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka diajukan sebuah penelitian dengan judul “Kesesuaian Antara 

Karakteristik Individu Dengan Karakteristik Pekerjaan 

Menggunakan Metode DISC (Studi Kasus Pada Hotel Citradream 

Semarang)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik individu(job holder)yang ada di Hotel 

Citradream Semarang? 

2. Bagaimana karaketristik pekerjaan (job description)di setiap posisi 

yang ada di Hotel Citradream Semarang? 

3. Bagaimana kesesuaian antara karakteristik individu (job holder) 

dengan karakteristik pekerjaan(job description)pada Hotel 

Citradream Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik individu  (job holder)yang ada di 

Hotel Citradream Semarang. 

2. Untuk mengetahui karakteristik pekerjaan (job description)di setiap 

posisi yang ada di Hotel Citradream Semarang. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara karakteristik individu (job 

holder) dengan karakteristik pekerjaan(job description) pada Hotel 

Citradream Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penyususan sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi seluruh pihak, baik dari peneliti maupun pihak instasi. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai suatu bekal bagi penulis agar dapat menerapkan 

ilmu pengetahuan dan wawasan di dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

menjadi pertimbangan penelitian lain dengan masalah yang sama 

dalam bidang sumber daya manusia. 

3. Bagi Instansi 

Sebagai bahan evaluasi yang dapat memberikan masukan 

bagi instansi untuk melihat kesesuaian antara karakteristik individu 

job holder dengan karakteristik pekerjaan job description. 

 

 

 

 

 

 

 


