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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Citradream Hotel adalah kelompok hotel yang dibangun dan 

dimiliki oleh PT Ciputra Hospitality, sebuah perusahaan yang 

bernaung dibawah Kelompok Usaha Ciputra. Citradream Hotel 

menargetkan pembangunan 8 hotel hingga akhir 2014, dan 30 hotel 

dalam lima tahun ke depan. Pada tanggal 1 Juli 2014 Hotel Citradream 

dibuka di kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya akan diikuti 

dengan pembukaan hotel lainnya di kota-kota Cirebon, Bandung, 

Yogyakarta, Tangerang, Bengkulu, Balikpapan dan Jakarta.  

Visi   

“Menjadi manajemen hotel yang inovatif dengan sumber daya 

manusia yang berkualitas dengan standar internasional dan 

keramahtamahan khas Indonesia”. 

Misi 

 Mengembangkan produk dan pelayanan berkualitas yang secara 

konsisten memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen. 

 Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas yang kompeten, 

dinamis dan mampu secara kreatif mempertahankan pelayanan 

yang bermutu tinggi. 

 Memantapkan posisi pasar yang kuat melalui kinerja yang proaktif 

dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 
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 Menjadi perusahaan yang efisien, profesional dan produktif serta 

berkomitmen untuk mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi 

integritas, keuntungan, pengembangan karyawan dan peduli akan 

pelestarian lingkungan. 

Hotel Citradream Semarang menetapkan standart kerja untuk 

melakukan pelayanan hotel berkualitas tinggi yang dikemas dengan 

keramahan khas warga Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi 

kepuasan dan harapan dari para tamu. Hotel Citradream Semarang 

menawarkan fasilitas akomodasi modern yang bertaraf internasional 

namun dengan harga yang lebih terjangkau. Target utama dari Hotel 

Citradream Semarang adalah pelaku bisnis dan wisatawan, baik 

wisatawan domestik maupun internasional. Semarang merupakan 

ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sudah menjadi tujuan bisnis dan 

wisata, Hotel Citradream Semarang menawarkan tempat beristirahat 

yang nyaman dengan harga terjangkau yang berlokasi di pusat kota 

Semarang. Kemudahan akses bagi tamu untuk melakukan bisnis 

maupun wisata juga merupakan salah satu keunggulan Hotel 

Citradream Semarang karena berada dekat dengan stasiun kereta api 

Semarang Tawang, objek wisata Lawang Sewu, pusat perbelanjaan, 

dan pusat pemerintahan kota Semarang. Hotel Citradream Semarang 

memiliki 7 department yaitu  front office, sales & marketing, finance 

& accounting, A & G, guest service, maintenancedan security. Berikut 

disertakan struktur organisasi Hotel Citradream Semarang.  
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Ciputra Hospitality ( Hotel Citradream)

Struktur Organisasi Unit 

Hotel Citradream 

Semarang 

  

  Sumber : Hotel Citradream Semarang 
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4.2. Data Responden 

Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

purposive sampling, dengan kriteria responden atau karyawan Hotel 

Citradream Semarang yang sudah pernah mengalami promosi dan 

mutasi jabatan. Berikut data responden yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan : 

Tabel 4.1. Data Responden 

No Nama 

Karyawan 

NIK Pendidikan Posisi Awal Promosi Mutasi Lama 

Bekerja 

1 
Gede Suriada 14040005 SMA Front Office 

Assistance 

General 

Affair 

- 2 Tahun 

7 Bulan 

2 
Rama Yudha 
Hastungkoro 

14040007 D1 Front Office 
Assistance 

Room 
Division 

Coordinator 

- 2 Tahun 
6 Bulan 

3 
Yohanes Bagus 

Hermawan 
14060019 D3 Front Office 

Assistance 
Account 
Officer 

- 2 Tahun 
5 Bulan 

4 
Dimas 

Briantama 

Ramadiansyah 

14040010 SMA Housekeeping 

Assistance 

- Front 

Office 

Assistance 

2 Tahun 

6 Bulan 

5 
Deni Supriadi 14040011 D1 Housekeeping 

Assistance 

- Front 

Office 

Assistance 

2 Tahun 

6 Bulan 

6 
Ryan Gamaldi 14040016 STM Maintenance 

Techniciant 
- Front 

Office 

Assistance 

2 Tahun 
6 Bulan 

Sumber : Hotel Citradream Semarang, tahun 2016 

4.2.1. Deskripsi Profil Responden 

a. Data Responden 1 

Nama   : Gede Suriada 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 37 tahun 

Lama Bekerja   : 2 tahun 7 bulan 

Jabatan   : General Affair 

Bagian    : Umun & Administrasi 

Bertanggung Jawab Kepada: Manager Hotel 

 

Fungsi Dasar : Tanggung jawab posisi ini mencakup urusan umum 

kantor, manajemen rumah karyawan (jika ada), pendidikan karyawan, 

manajemen pekerjaan adopsi, bertanggung jawab melaksanakan tugas-

tugas umum dan administratif tata gerha. 
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b. Data Responden 2 

 

Nama   : Rama Yudha Hastungkoro 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 33 tahun 

Lama Bekerja   : 2 tahun 6 bulan 

Jabatan   : Room Division Coordinator 

Bagian    : Tata Gerha 

Bertanggung Jawab Kepada: Manajer Hotel 

 

Fungsi Dasar: Merencanakan, mengorganisir, merekrut dan mengawasi 

fungsi pada Bagian Tata Gerha yang bertanggung jawab untuk 

mengarahkan, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tata 

gerha dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berjalan lancar 

yang meliputi Teknik, Kamar, Area Publik, Binatu dan Linen. 

Mempertahankan agar hotel senantiasa mencapai standar kebersihan, 

presentasi dan efisiensi tertinggi sambil tetap mempertahankan kepuasan 

dari para tamu yang menginap. 

 

c. Data Responden 3 

 

Nama     : Yohanes Bagus Hermawan 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Usia      : 30 tahun 

Lama Bekerja     : 2 tahun 5 bulan 

Jabatan     : Account Officer 

Bagian      : Pembukuan 

Bertanggung Jawab Kepada: Kepala Bagian Pembukuan 

 

Fungsi Dasar: bertanggung jawab memeriksa, memproses, dan 

melakukan pembayaran untuk seluruh pengeluaran hotel secara tepat 

waktu, mempersiapkan analisis pengeluaran tertentu serta laporan dan 

informasi lainnya, dan menjaga agar catatan utang dicatat dengan benar. 

Penyelia harus membuat sebuah sistem untuk Utang yang efisien, yang 

menjamin bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan, misalnya, 

pembelian, Fasilitas Penerimaan dan Penyimpanan serta Kredit, dll benar-

benar dipatuhi. 
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d. Data Responden 4 

                Nama                            : Dimas Briantama R. 

                Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 21 tahun 

                Lama Bekerja   : 2 tahun 6 bulan 

                Jabatan   : Front Office Assistance 

                Bagian   : Kantor Depan 

Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Bagian Kantor Depan 

 

Fungsi Dasar: Memberikan pelayanan secara efisien , sopan, tepat dan 

akurat kepada semua tamu, seperti : 

 Memberikan layanan telepon untuknpara tamu dan penelpon, guna 

menciptakan citra yang baik di mata publik sebagai bagian dari 

layanan yang harus ditawarkan oleh piak hotel. 

 Menerima dan memproses setiap reservasi (baik secara offline dan 

online) sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Menyambut tamu dan melayani prosedur pada saat tamudatang (check 

in), pembayaran terkait transaksi apapun, sertaprosedur pada saat tamu 

pergi (check-out). 

 Menangani semua barang bawaan tamu danmembawakannya jika 

diperlukan, membantu tamu terkaitlayanan kesekretariatan secara 

sopan dan ramah. 

 Memberikan informasi dan menjaga hubungan baiksepanjang waktu 

dan mengucapkan selamat tinggal kepada tamuguna memastikan 

kenyamanan dan kepuasan mereka sesuaiprosedur operasi standar 

hotel. 

 

e. Data Responden 5 

Nama     : Deni Supriadi 

Jenis Kelamin    : Laki-laki 

Usia      : 24 tahun 

Lama Bekerja     : 2 tahun 6 bulan 

Jabatan     : Front Office Assistance 

Bagian      : Kantor Depan 

Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Bagian Kantor Depan 

Fungsi Dasar: Memberikan pelayanan secara efisien , sopan, tepat dan 

akurat kepada semua tamu, seperti : 

 Memberikan layanan telepon untuknpara tamu dan penelpon, guna 

menciptakan citra yang baik di mata publik sebagai bagian dari 

layanan yang harus ditawarkan oleh piak hotel. 
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 Menerima dan memproses setiap reservasi (baik secara offline dan 

online) sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Menyambut tamu dan melayani prosedur pada saat tamudatang (check 

in), pembayaran terkait transaksi apapun, sertaprosedur pada saat tamu 

pergi (check-out). 

 Menangani semua barang bawaan tamu danmembawakannya jika 

diperlukan, membantu tamu terkaitlayanan kesekretariatan secara 

sopan dan ramah. 

 Memberikan informasi dan menjaga hubungan baiksepanjang waktu 

dan mengucapkan selamat tinggal kepada tamuguna memastikan 

kenyamanan dan kepuasan mereka sesuaiprosedur operasi standar 

hotel. 

 

 

f. Data Responden 6 

Nama             : Ryan Gamaldi 

Jenis Kelamin            : Laki-laki 

Usia             : 25 tahun 

Lama Bekerja             : 2 tahun 6 bulan 

Jabatan             : Front Office Assistance 

Bagian             : Kantor Depan 

Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Bagian Kantor Depan 

Fungsi Dasar: Memberikan pelayanan secara efisien , sopan, tepat dan 

akurat kepada semua tamu, seperti : 

 Memberikan layanan telepon untuknpara tamu dan penelpon, guna 

menciptakan citra yang baik di mata publik sebagai bagian dari 

layanan yang harus ditawarkan oleh piak hotel. 

 Menerima dan memproses setiap reservasi (baik secara offline dan 

online) sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Menyambut tamu dan melayani prosedur pada saat tamudatang (check 

in), pembayaran terkait transaksi apapun, sertaprosedur pada saat tamu 

pergi (check-out). 

 Menangani semua barang bawaan tamu danmembawakannya jika 

diperlukan, membantu tamu terkaitlayanan kesekretariatan secara 

sopan dan ramah. 

 Memberikan informasi dan menjaga hubungan baiksepanjang waktu 

dan mengucapkan selamat tinggal kepada tamuguna memastikan 

kenyamanan dan kepuasan mereka sesuaiprosedur operasi standar 

hotel. 
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4.3. Hasil Karakteristik Individu Responden Menurut DISC 

a. Responden 1 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 1 adalah Most S-C tinggi dan Least C-S 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 1. 

Gambar 4.2. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural StyleResponden 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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b. Responden 2 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 2 adalah Most D-C tinggi dan Least C-D 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 2. 

Gambar 4.3. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 



39 

 

c. Responden 3 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 3 adalah Most S-I tinggi dan Least S-I 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 3. 

Gambar 4.4. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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d. Responden 4 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 4 adalah Most I tinggi dan Least C tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 4. 

Gambar 4.5. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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e. Responden 5 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 5 adalah Most D tinggi dan Least D tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 5. 

Gambar 4.6. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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f. Responden 6 

Berdasarkan personality test DISC yang dilakukan, akan 

diperoleh dua grafik, yaitu : grafik 1 adapted style (Most) yang 

menujukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) 

yang menujukkan karakter asli. Diperoleh bahwa karakteristik 

individu dari responden 6 adalah Most D-C tinggi dan Least S-C 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menujukkan 

karakteristik individu responden 6. 

Gambar 4.7. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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4.4. Hasil Karakteristik Pekerjaan 

Berikut merupakan tabel deskripsi pekerjaan untuk posisi 

pekerjaan General Affair yang telah ditambakan keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan 

DISC. 

Tabel 4.2. Deskripsi Pekerjaan General Affair 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2016 

 

 

No Job Description Keterangan Tipe 

1 Membantu Manajer Hotel menjalankan bisnis, terutama 

yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, 

personalia, dan berbagai isu-isu terkait serta menyerahkan 

laporan yang diperlukan kepada manajemen secara tepat 

waktu dan akurat. 

Membutuhkan 

ketelitian dan 

ketepatan waktu. 

C 

2 Mengelola penunjukan vendor untuk pekerjaan kontrak 

seperti keamanan, urusan kebun & pelayanan kebersihan, 

pengendalian hama, air minum dan mesin-mesin kantor. 

Merekomendasikan opsi untuk perbaikan, nilai tambah 

dan penghematan biaya. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

3 Mengurus vendor-vendor SDM & masalah umum seperti 

faktur keamanan, air minum, mesin kantor, katering, dan 

segala administrasi lain yang terkait dengan permasalahan 

umum. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

4 Menyelesaikan urusan administrasi perusahaan, termasuk 

hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan, pemesanan tiket 

pesawat & Hotel, tunjangan, dll. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

5 Mengkaji dan meningkatkan prosedur keamanan lokasi; 

kegiatan penyaringan dan pencarian pada saat masuk 

melalui pos jaga dan memperbaiki prosedur masuk 

melalui meja depan. 

Memeriksa apakah 

pekerjaan sudah 

sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

C 

6 Semua persoalan yang langsung berkaitan dan tidak 

berkaitan dengan persoalan SDM dan umum. 

Membantu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

kelompok. 

I 

7 Tugas lain yang diberikan oleh atasan dari waktu ke 

waktu. 

Membutuhkan 

kesiapan lebih di 

dalam berkerja. 

C 

8 Membantu pengawas dan Asisten Pengawas 

mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan sejumlah proyek serta laporan khusus. 

Membantu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

kelompok. 

I 

9 Melakukan semua tugas tambahan yang diperintahkan 

oleh Manajer Hotel atau Pengawas Keuangan guna 

menjamin bahwa Pembukuan dicatat secara profesional. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 
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Berikut merupakan tabel deskripsi pekerjaan untuk posisi 

pekerjaan Room Division Coordinator yang telah ditambakan 

keterangan pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan 

berdasarkan DISC. 

Tabel 4.3. Deskripsi Pekerjaan Room Division Coordinator 

No Job Description Keterangan Tipe 

1 Menyeleksi, merekrut, melatih karyawan-karyawan yang 

sesuai dengan standar pelayanan Hotel. 

Bertanggung 

jawab 

menyeleksi, 

merekrut dan 

melatih karyawan. 

D 

2 Bertanggung jawab mengatur dan menunjukkan peralatan 

pelatihan tata gerha seperti deskripsi pekerjaan, standar 

dan prosedur, rencana pelatihan sebagai panduan kegiatan 

operasian pada Bagian Tata Gerha. 

Bertanggung 

jawab mengatur 

kegiatan pada 

bagian tata gerha. 

D 

3 Melakukan pemeriksaan singkat kepada seluruh karyawan 

pada bagian tersebut guna memastikan bahwa standar dan 

metode pelayanan yang benar terus dijalankan 

sebagaimana tercantum dalam Manual Deskripsi 

Pekerjaan dan Pembagian Tugas di bagian tersebut. 

Bertanggung 

jawab memeriksa 

dan memastikan 

kinerja karyawan 

pada bagian tata 

gerha. 

D 

4 Mengkoordinasikan komunikasi antar bagian dan di dalam 

bagian tersebut secara efektif. Memastikan bahwa seluruh 

karyawan telah mengetahui tentang aspek-aspek penting 

dari hotel, berkomunikasi dengan staf dari berbagai 

tingkatan. 

Membutuhkan 

koordinasi yang 

baik terkait 

dengan 

komunikasi 

dengan seluruh 

karyawan. 

I 

5 Berbicara dengan banyak orang di hotel kapan pun guna 

melakukan pemeriksaan secara acak mengenai Bagian 

Tata Gerha untuk menjamin kelanjutan standar yang telah 

ditetapkan oleh pihak hotel. 

Berkomukasi 

dengan orang 

banyak dalam 

bekerja. 

I 

6 Mengembangkan prosedur standar untuk tugas-tugas rutin 

agar karyawan memiliki kebiasaan kerja yang konsisten. 

Bertanggung 

jawab 

mengembangkan 

prosedur kerja 

karyawan. 

D 

7 Memeriksa kehadiran, penampilan dan kedisiplinan para 

staf. 

Memeriksa dan 

menilai staf 

karyawan. 

D 

8 Mengevaluasi kinerja para staf. Memeriksa dan 

menilai staf 

karyawan. 

D 

9 Membuat catatan persediaan dan pengendalian 

perlengkapan pembersih, bahan kimia, perlengkapan yang 

disediakan untuk tamu, seprei, sarung bantal dan guling, 

taplak meja, dan lain-lain untuk mengendalikan 

pengeluaran dan menekan pengeluaran yang tidak perlu. 

Melaksanakan inventarisasi bulanan untuk item-item di 

atas. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 
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Lanjutan Tabel 4.3. 

10 Melibatkan karyawan dalam merencanakan, menggunakan 

tenaga kerja secara efektif dan memberikan panduan 

terkait metode, alat bantu mekanik & produk baru untuk 

memudahkan dan menyederhanakan pekerjaan Bagian 

Tata Gerha. 

Melibatkan orang 

banyak dalam 

mengambil 

keputusan guna 

kepentingan 

pekerjaan. 

I 

11 Memeriksa apakah semua peralatan pada Bagian Tata 

Gerha terawat dengan baik sehingga dapat mengurangi 

biaya. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

12 Mengalokasikan pekerjaan sehari-hari dan tugas khusus 

kepada karyawan. Memeriksa tingkat hunian harian 

berdasarkan laporan pelayan. 

Bertanggung 

jawab mengatur 

pekerjaan pada 

bagian tata gerha. 

D 

13 Mengadakan pertemuan harian untuk pelayan Bagian Tata 

Gerha. Membantu mereka yang mendapatkan permintaan 

khusus dari tamu dan menindaklanjuti setiap keluhan yang 

muncul. 

Bertanggung 

jawab mengatur 

pekerjaan pada 

bagian tata gerha 

dan 

menindaklanjuti 

keluhan. 

D 

14 Memeriksa kebersihan dan pemeliharaan hal-hal berikut :  

 Kamar yang kosong sesuai laporan dari bagian 

penerimaan dan memeriksa/melaporkan izin. 

 Kamar-kamar yang dihuni dan ditinggalkan tamu 

dibersihkan tepat waktu dan sesuai standar yang 

diminta. 

 Semua koridor, persediaan, pantry, pintu keluar 

dan perlatan kebersihan, troli dan lain-lain. 

 Area umum termasuk taman. 

Memeriksa 

apakah pekerjaan 

sudah sesuai 

dengan prosedur 

yang ada. 

C 

15 Memastikan bahwa semua kamar rusak siap dan dapat 

digunakan secepatnya. 

Memeriksa kamar 

hotel  sesuai 

dengan standar 

kamar yang 

ditetapkan. 

C 

16 Melaporkan segala bentuk kekurangan terkait pemeliharan 

melalui prosedur yang benar dan memastikan bahwa 

kekurangan-kekurangan tersebut segera diperbaiki. 

Membutuhkan 

ketelitian dan 

mengikuti 

prosedur yang 

ada. 

C 

17 Membantu dan menangani barang-barang yang hilang dan 

ditemukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. 

Bekerja sesuai 

dengan sistem dan 

kebijakan yang 

sudah ada. 

S 

18 Memastikan bahwa semua pesan dari shift lain dicatat dan 

pesan untuk shift lain dituliskan pada buku log. 

Membutuhkan 

ketelitian dalam 

bekerja. 

C 

19 Membangun sistem pada Bagian Linen dan Binatu. 

Memastikan pelayanan binatu yang berkualitas tinggi 

untuk para tamu hotel. 

Bertanggung 

jawab mengatur 

pekerjaan pada 

bagian linen dan 

binatu. 

D 
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Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2016 

Berikut merupakan tabel deskripsi pekerjaan untuk posisi 

pekerjaan Account Officer yang telah ditambakan keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan 

DISC. 

Tabel 4.4. Deskripsi Pekerjaan Account Officer 

No Job Description Keterangan Tipe 

1 Terciptanya aliran informasi secara tepat waktu kepada 

Akuntan/Pengawas untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

Utang, yaitu dipatuhinya kebijakan dan prosedur terkait, 

analisis umur utang dan pergerkannya dari bulan 

sebelumnya. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

2 Terbentuknya sistem pencatatan yangbenar, untuk 

memudahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

melakukan pembayaran, pengauditan, dan refrensi, dll. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

3 Mempelajari dengan baik bagan akun hotel guna 

memastikan akun yang benar, alokasi biaya. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

4 Mengkaji dan memeriksa semua faktur; mencocokannya 

dengan pesanan pembelian dan slip penerimaan, yang 

dibuat oleh resepsionis; melakukan tes, pemeriksaan dan 

verifikasi harga, perpanjangan dan penambahan pada 

semua faktur termasuk memeriksa kembali harga dari 

pemasok yang disetujui. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

5 Mempersiapkan voucher, termasuk distribusi biaya untuk 

semua faktur pemasok dan memo kredit. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

6 Mempersiapkan pembayaran secara tunai/cek untuk para 

pemasok dan lainnya serta meneruskan cek, voucher dan 

semua dokumen pendukung kepada Akuntan/Pengawasn 

Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda 

tangan mereka. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

7 Menyerahkan angka estimasi pengeluaran kepada Akuntan 

setiap bulan. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

20 Memastikan bahwa hiasan bunga pada tempatnya. Membutuhkan 

ketelitian. 

C 

21 Mematuhi aturan dan regulasi serta kebijakan hotel. Bekerja sesuai 

dengan sistem dan 

kebijakan yang 

sudah ada. 

S 

22 Melakukan semua tugas selain dari yang diminta oleh 

manajemen/Penyelia langsung. 

Membantu 

dalammenyelesai

kan pekerjaan 

kelompok. 

I 
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Lanjutan Tabel 4.4. 

8 Menyeimbangkan/mengakurkan laporan bulanan pemasok 

dengan catatan utang hotel. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

9 Membuat dan menyeimbangkan daftar voucher setiap 

bulan. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

10 Melakukan Rekonsiliasi Bank setiap bulan. Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

11 Melakukan Penyeimbangan Pembelian dengan 

Pengendalian Biaya setiap 10 hari. 

Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

12 Melakukan penutupan utang akhir bulan sesuai kebutuhan. Membutuhkan 

detail, ketelitian 

dan perincian 

biaya. 

C 

13 Mengawasi pekerjaan stafnya. Betanggung 

jawab pada 

pekerjaan staf 

karyawan. 

D 

14 MelakukanPekerjaan lain sesuai permintaan dari 

Peyelianya. 

Membantu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan lain. 

I 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2016 

Berikut merupakan tabel deskripsi pekerjaan untuk posisi 

pekerjaan Front Office Assistance yang telah ditambakan keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan 

DISC. 

Tabel 4.5. Deskripsi Pekerjaan Front Office Assistance 

No Job Description Keterangan DISC 

1 Menjawab semua panggilan dari dalam hotel, panggilan 

lokal dan panggilan SLI. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

2 Bersikap sabar, memperhatikan, sopan dan mengerti 

permintaan dari penelepon. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

3 Bersikap hati-hati, setiap percakapan yang tidak sengaja 

didengar harus dirahasiakan dan jangan pernah 

memberitahukan nomor kamar tamu melalui telepon. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 
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Lanjutan Tabel 4.5. 

4 Mengingat dan menggunakan nama keluarga tamu 

sesering mungkin. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

5 Menjawab semua panggilan masuk dengan segera dan 

ramah dan memastikan bahwa koneksi telepon tidak 

terhambat. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

6 Melakukan semua tugas yang diberikan sesuai dengan 

standar dan prosedur yang telah ditetapkan: memahami 

pesan berdasarkan permintaan; melakukan panggilan 

untuk membangunkan tamu sesuai permintaan tamu; 

mengoperasikan sistem pemanggilan (paging) sesuai 

kebutuhan. 

Melakukan 

pekerjaan sesuai 

dengan prosedur 

yang ada, 

menangani 

permintaan tamu, 

dan 

mengoperasikan 

paging sesuai 

kebutuhan. 

S 

7 Mengetahui seluruh prosedur yang diterapkan pihak hotel 

jika terjadi keadaan darurat dan kebakaran serta layanan 

dan nomor telepon darurat di kota di mana hotel tersebut 

dibangun; memastikan bahwa komunikasi dilakukan 

secara efisien dan efektif selama situasi darurat. 

Mengetahui 

semua nomor 

layanan jika 

terjadi keadaan 

darurat, dan 

memastikan 

komunikasi tetap 

lancar disaat 

terjadi keadaan 

darurat. 

I 

8 Merespon alarm kebakaran dan panggilan menyebutkan 

adanya ancaman bom. 

Merespon adanya 

kebakaran dan 

ancaman, dan 

berkomunikasi 

dengan seluruh 

orang jika terjadi 

kebakaran atau 

panggilan. 

I 

9 Menangani panggilan dari tamu yang terjebak di dalam lift 

yang mengalami kerusakan. 

Berkomunikasi 

dan merespon 

panggilan tamu 

yang terjebak di 

dalam lift. 

I 

10 Menetapkan kamar dan menyiapkan kunci/folder untuk 

semua tamu yang datang, baik perseorangan maupun 

kelompok. 

Memberikan 

informasi 

mengenai kamar 

dan memberikan 

kunci kamar 

kepada tamu. 

I 

11 Menyambut tamu yang datang dan melakukan prosedur 

check-in sesuai dengan standar dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 



49 

 

Lanjutan Tabel 4.5. 

12 Mematuhi seluruh prosedur pembayaran dan prosedur 

pembukuan yang berhubungan dengan proses pendaftaran. 

Melakukan 

pekerjaan sesuai 

dengan prosedur 

yang ada. 

S 

13 Selalu menjaga hubungan baik dengan tamu. Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

14 Pasang semua biaya tanpa menunda-nunda dan perbarui 

data pada buku. 

Membutuhkan 

ketepatan waktu 

dan ketelitian. 

C 

15 Periksa tamu dengan sopan dan akurat. Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 

16 Menyeimbangkan antara kartu kredit, tagihan dan uang 

tunai. 

Membutuhkan 

ketelitian dalam 

bekerja. 

C 

17 Mengurusi cash float secara akurat. Membutuhkan 

ketelitian dalam 

bekerja. 

C 

18 Menyimpan kartu pendaftaran untuk tamu yang datang. Menyimpan kartu 

pendaftaran dan 

formulir data 

tamu. 

S 

19 Membayarkan advance deposits (pembayaran minimal 

yang dibayarkan di muka). 

Berkomunikasi 

dan menerima 

pembayaran 

reservasi yang 

dibayarkan oleh 

tamu. 

I 

20 Mengetahui semua tipe kamar hotel yang ada beserta 

harganya dan status ketersediaannya; lakukan strategi 

upselling setiap kali ada kesempatan. 

Berkomukasi 

dengan tamu dan 

melakukan 

strategi upselling 

dengan 

menawarkan  

kelas kamar yang 

lebih tinggi jika 

tersedia. 

 

I 

21 Merespon keluhan yang disampaikan tamu dengan cepat 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan 

kemudian melaporkan kepada Kepala Bagian Kantor 

Depan untuk mendapatkan tindak lanjut jika diperlukan. 

Merespon dan 

berkomunikasi 

dengan tamu 

mengenai keluhan 

yang ada. 

I 

22 Mengembangkan hubungan kerja yang profesional dan 

sopan dengan rekan kerja dalam di Bagian Kantor Depan 

dan mempertahankan komunikasi yang efektif dengan 

semua pegawai hotel. 

Membutuhkan 

kemampuan 

berkomunikasi 

yang baik. 

I 
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Lanjutan Tabel 4.5. 

23 Menjaga penampilan dan area kerja agar tetap rapi. Menaati standar 

penampilan sesuai 

dengan peraturan 

yang ada. 

S 

24 Memeriksa ketersediaan kamar dan harganya serta 

menerima/menolak pemesanan sesuai dengan informasi 

ketersediaan kamar dan harganya tersebut. 

Berkomunikasi 

dengan tamu 

tentang 

ketersediaan 

kamar beserta 

harganya. 

I 

25 Menyelesaikan dan melakukan semua tugas yang 

diberikan dan sesuai dengan standar dan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Melakukan 

pekerjaan sesuai 

dengan prosedur 

yang ada. 

S 

26 Menangani semua surat-menyurat dan menggunakan 

semua formulir yang berkaitan dengan kantor depan dan 

bisa mengetik. 

Menyiapkan 

seluruh surat dan 

formulir guna 

kepentingan 

pekerjaan bagian 

kantor depan. 

S 

27 Menangani semua atau pembatalan perubahan pemesanan. Berkomunikasi 

dengan tamu 

mengenai 

pembatalan atau 

perubahan 

pemesanan. 

I 

28 Memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai semua 

jenis kamar dan harganya, lokasi serta fasilitasnya; 

mengetahui semua fasilitas dan layanan hotel. 

Mengetahui 

pengetahuan 

menyeluruh 

tentang fasilitas 

yang ditawarkan 

oleh hotel. 

S 

29 Mencatat secara akurat kode-kode akun perusahaan/ agen 

perjalanan, tipe tamu, dan rencana paket. 

Membutuhkan 

detail dalam 

bekerja. 

C 

30 Memiliki pengetahuan seputar jalan-jalan, tempat-tempat, 

restoran-restoran dan tempat-tempat wisata utama di kota 

tersebut serta acara dan kegiatan yang diselenggarakan 

ditingkat kota. 

Memiliki 

pengetahuan 

tentang pariwisata 

yang ada di kota 

dimana hotel 

berada. 

I 

31 Mengumpulkan daftar permintaan pasokan umum untuk 

Bagian Kantor Depan. 

Membantu dalam 

mengkoordinasi 

permintaan 

pasokan. 

I 

32 Menyediakan daftar layanan atau peralatan terbaru yang 

disewakan, termasuk tarif yang dikenakan. 

Menyiapkan 

semua data 

terbaru untuk 

menggantikan 

data yang lama. 

S 
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Lanjutan Tabel 4.5. 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2016 

4.5. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dilakukan sesuai dengan pedoman DISC 

untuk melihat bagimana kesesuaian antara karakteristik individu 

dengan karakteristik pekerjaan responden yang diteliti pada Hotel 

Citradream Semarang. Hasil dari analisis DISC 6 orang responden 

yang diperoleh akan dijelaskan secara satu per satu sebagai berikut :  

a. Responden 1 ( General Affair ) 

Responden 1 adalah Bapak Gede Suriada (37 tahun) yang 

berposisi sebagai General Affair di Hotel Citradream Semarang. 

Posisi sebagai General Affair berada pada departemen General & 

Administrationyang bertanggung jawab kepada Hotel Manager. 

Respoden 1 telah bekerja di Hotel Citradream Semarang selama 2 

tahun 7 bulan. Responden 1 berposisi awal sebagai Front Office 

Assistance dan mendapatkan promosi untuk posisi General Affair hal 

ini sesuai dengan purposive yang ditetapkan di dalam penelitian ini 

yaitu sudah pernah mengalami promosi atau mutasi.  

33 Memastikan bahwa semua peralatan selalu mendapatkan 

perawatan untuk menjamin bahwa peralatan tersebut 

berada dalam kondisi prima. 

Membutuhkan 

ketelitian di 

dalam bekerja. 

C 

34 Mengambil alih tugas shift sebelumnya. Melanjutkan 

pekerjaan dari 

shift sebelumnya. 

S 

35 Melakukan tugas lain baik yang berkaitan atau tidak 

dengan Bagian Kantor Depan atau yangditugaskan oleh 

Atasan. 

Membantu dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

kelompok. 

I 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 

grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 1 

sesuai dengan posisi General Affair dimana sekarang dia bekerja. 

Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil jumlah 

karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter individu 

dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan bahwa 

responden 1 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 77.78%-tidak 

sesuai 22.22% dan Least sesuai 77.78%-tidak sesuai 22.22% yang 

berarti karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 1 sesuai 

dengan karakter pekerjaan General Affairdikarenakan presentase 

menujukkan data sesuai diatas 50%. Berdasarkan penjelasan diatas, 

hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel dibawah ini :  
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Tabel 4.6. Tabel Kesesuaian Responden 1 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

S–C 

Tinggi 

C–S 

Tinggi 

0 2 0 7 77.78

% 

22.22

% 

77.78

% 

22.22

% 
Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 1, 

menunjukkan bahwa responden 1 memiliki karakter adaptasi ( Most ) 

S-C Tinggi dan karakter asli ( Least ) C-S Tinggi. Responden 1 sesuai 

berada pada posisi General Affair dikarenakan posisi pekerjaan 

tersebut memiliki banyak pekerjaan bertipe C dan S. Maka posisi dari 

respoden 1 sebagaiGeneral Affairsesuai dan baik untuk dipertahankan. 

b. Responden 2 ( Room Division Coordinator ) 

Responden 2 adalah Bapak Rama Yudha Hastungkoro (33 tahun) 

yang berposisi sebagai Room Division Coordinator di Hotel 

Citradream Semarang. Posisi sebagai Room Division Coordinator 

berada pada departemen Guest Service/Housekeeping yang 

bertanggung jawab kepada Hotel Manager. Respoden 2 telah bekerja 

di Hotel Citradream Semarang selama 2 tahun 6 bulan. Responden 2 

berposisi awal sebagai Front Office Assistance dan mendapatkan 

promosi untuk posisi Room Division Coordinator hal ini sesuai 

dengan purposive yang ditetapkan di dalam penelitian ini yaitu sudah 

pernah mengalami promosi atau mutasi.  
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Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 

grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 2 

sesuai dengan posisi Room Division Coordinator dimana sekarang dia 

bekerja. Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil 

jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter 

individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan 

bahwa responden 2 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 72.72% - 

tidak sesuai 27.28% dan Least sesuai 72.72%- tidak sesuai 27.28%yang 

berarti karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 2 sesuai 

dengan karakter pekerjaanRoom Division Coordinator dikarenakan 

presentase menujukkan data sesuai diatas 50%. Berdasarkan 

penjelasan diatas, hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 4.7. Tabel Kesesuaian Responden 2 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

D–C 

Tinggi 

C–D 

Tinggi 

9 4 2 7 72.72

% 

27.28

% 

72.72

% 

27.28

% 
Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 2, 

menunjukkan bahwa responden 2 memiliki karakter adaptasi ( Most ) 

D-C Tinggi dan karakter asli ( Least ) C-D Tinggi. Responden 2 

sesuai berada pada posisi Room Division Coordinator dikarenakan 

posisi pekerjaan tersebut memiliki banyak pekerjaan bertipe D dan C. 

Maka posisi dari respoden 2 sebagai Room Division Coordinator 

sesuai dan baik untuk dipertahankan.  

b. Responden 3 ( Account Officer ) 

Responden 3 adalah Bapak Yohanes Bagus Hermawan (30 tahun) 

yang berposisi sebagai Account Officer di Hotel Citradream 

Semarang. Posisi sebagai Account Officer berada pada departemen 

Finance & Accounting yang bertanggung jawab kepada Chief 

Accounting. Respoden 3 telah bekerja di Hotel Citradream Semarang 

selama 2 tahun 5 bulan. Responden 3 berposisi awal sebagai Front 

Office Assistance dan mendapatkan promosi untuk posisi Account 
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Officer hal ini sesuai dengan purposive yang ditetapkan di dalam 

penelitian ini yaitu sudah pernah mengalami promosi atau mutasi.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 

grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 3 

tidak sesuai dengan posisi Account Officer dimana sekarang dia 

bekerja. Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil 

jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter 

individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan 

bahwa responden 3 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 7.14% - 

tidak sesuai 92.86% dan Least sesuai 7.14% - tidak sesuai 92.86% 

yang berarti karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 3 tidak 

sesuai dengan karakter pekerjaan Account Officer dikarenakan 

presentase menujukkan data sesuai dibawah 50%. Berdasarkan 

penjelasan diatas, hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 4.8. Tabel Kesesuaian Responden 3 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

S–I 

Tinggi 

S-I 

Tinggi 

1 1 0 12 7.14% 92.86

% 

7.14% 92.86

% 
 Tidak Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data diatas, menunjukkan 

bahwa responden 3 memiliki karakter adaptasi ( Most ) S-I Tinggi dan 

karakter asli ( Least ) S-I Tinggi. Responden 3 tidak sesuai berada 

pada posisi Account Officer dikarenakan posisi pekerjaan tersebut 

memiliki banyak pekerjaan bertipe C. Posisi dari respoden 3 sebagai 

Account Officer tidak sesuai dan sebaiknya posisi Account Officer 

digantikan oleh orang yang lebih tepat untuk karakter pekerjaan 

tersebut, dan responden 3 di posisikan pada posisi pekerjaan yang 

sesuai dengan karakter nya. Pekerjaan yang sesuai untuk responden 3 

adalah pekerjaan yang bertipe S atau I sebagai contoh posisi untuk 

Front Office Assistance. 

Tabel 4.9. Tabel Rekomendasi Kesesuaian Responden 3 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

S–I 

Tinggi 

S–I 

Tinggi 

0 21 9 5 85.71

% 

14.29

% 

85.71

% 

14.29

% 
Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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Data menunjukkan bahwa jika responden 3 berada di posisi Front 

Office Assistance akan memiliki peningkatan kesesuaian baik dalam 

Most maupun Least nya, peningkatan tersebut dapat dirangkum ke 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10. Tabel Peningkatan Kesesuaian Responden 3 

Account Officer 
Front Office 

Assistance 
Account Officer 

Front Office 

Assistance 

Most Most Least Least 

Sesuai 7.14% Sesuai 85.71% Sesuai 7.14% Sesuai 85.71% 

Tidak 

Sesuai 
92.86% 

Tidak 

Sesuai 
14.29% 

Tidak 

Sesuai 
92.86% 

Tidak 

Sesuai 
14.29% 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

c. Responden 4 ( Front Office Assitance ) 

Responden 4 adalah Bapak Dimas Briantama Ramadiansyah (21 

tahun) yang berposisi sebagai Front Office Assistance di Hotel 

Citradream Semarang. Posisi sebagai Front Office Assistance berada 

pada departemen Front Office yang bertanggung jawab kepada Front 

Office Leader. Responden 4 berposisi awal sebagai Housekeeping 

Assistance dan di mutasi untuk posisi Front Office Assistance hal ini 

sesuai dengan purposive yang ditetapkan di dalam penelitian ini yaitu 

sudah pernah mengalami promosi atau mutasi.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 
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grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 4  

sesuai dengan posisi Front Office Assitance dimana sekarang dia 

bekerja. Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil 

jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter 

individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan 

bahwa responden 4 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 60% - tidak 

sesuai 40% dan Least sesuai 14.29% - tidak sesuai 85.71% yang 

berarti karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 4  sesuai 

dengan karakter pekerjaan Front Office Assitance dikarenakan 

presentase menujukkan data sesuai diatas 50%. Berdasarkan 

penjelasan diatas, hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.11. Tabel Kesesuaian Responden 4 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

I Tinggi C 

Tinggi 

0 21 9 5 60% 40% 14.29

% 

85.71

% 
Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data diatas, menunjukkan 

bahwa responden 4 memiliki karakter adaptasi ( Most ) I Tinggi dan 

karakter asli ( Least ) C Tinggi. Responden 4 memiliki perbedaan 

kesesuaian antara Most dan Least nya, yaitu Most sesuai dan Least 

tidak sesuai. Responden 4 dianggap sesuai karena dapat beradaptasi 

dengan pekerjaan nya sekarang sebagai Front Office Assitance. 

Karakter asli dari responden 4 tidak sesuai dikarenakan responden 4 

memiliki karakter asli C sedangkan karakter pekerjaan untuk posisi 

Front Office Assitance memiliki banyak tipe pekerjaan I. Tetapi hasil 

menujukkan bahwa responden 4 dapat beradaptasi dengan pekerjaan 

nya maka akan dianggap sesuai. Responden 4 sesuai berada pada 

posisi Room Division Coordinator dikarenakan posisi pekerjaan 

tersebut memiliki banyak pekerjaan bertipe I yang sesuai dengan Most 

atau karakter adaptasi nya, maka posisi dari respoden 4 sebagai Room 

Division Coordinator sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

e. Responden 5 ( Front Office Assitance )  

Responden 5 adalah Bapak Deni Supriadi(24 tahun) yang 

berposisi sebagai Front Office Assistance di Hotel Citradream 

Semarang. Posisi sebagai Front Office Assistance berada pada 

departemen Front Office yang bertanggung jawab kepada Front Office 

Leader. Respoden 5 telah bekerja di Hotel Citradream Semarang 

selama 2 tahun 6 bulan. Responden 5 berposisi awal sebagai 
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Housekeeping Assistance dan di mutasi untuk posisi Front Office 

Assistance hal ini sesuai dengan purposive yang ditetapkan di dalam 

penelitian ini yaitu sudah pernah mengalami promosi atau mutasi.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 

grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 5 

tidak sesuai dengan posisi Front Office Assitance dimana sekarang dia 

bekerja. Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil 

jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter 

individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan 

bahwa responden 5 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 0% - tidak 

sesuai 100% dan Least sesuai 0% - tidak sesuai 100% yang berarti 

karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 5 tidak sesuai 

dengan karakter pekerjaan Front Office Assitance dikarenakan 

presentase menujukkan data sesuai dibawah 50%. Berdasarkan 
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penjelasan diatas, hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.12. Tabel Kesesuaian Responden 5 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

D 

Tinggi 

D 

Tinggi 

0 21  9 5 0% 100% 0% 100% Tidak 

Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data diatas, menunjukkan 

bahwa responden 5 memiliki karakter adaptasi ( Most ) D Tinggi dan 

karakter asli ( Least ) D Tinggi. Responden 5 tidak sesuai berada pada 

posisi Front Office Assitance dikarenakan posisi pekerjaan tersebut 

memiliki banyak pekerjaan bertipe I atau S. Sebaiknya posisi Front 

Office Assitance digantikan oleh orang yang lebih tepat untuk karakter 

pekerjaan tersebut, dan responden 5 di posisikan pada posisi pekerjaan 

yang sesuai dengan karakter nya. Untuk tipe karakter Most maupun 

Least D Tinggi akan sulit untuk dicari pekerjaan yang sesuai dengan 

karakter tersebut, karena tidak adanya karakter pekerjaan yang 

memiliki banyak karakter D dalam satu lini pada Hotel Citradream 

Semarang. Karakter pekerjaan yang memiliki tipe D dalam perhotelan 

seperti Hotel Manager/General Manager. Karakter dari pekerjaan 

tersebut tidak direkomendasikan karena posisi tersebut berada pada 

level Top management. Untuk mendekati kesesuaian, karakter 
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pekerjaan yang paling mendekati tipe D Tinggi adalah posisi Room 

Division Coordinator karena posisi ini bertanggung jawab 

menjalankan suatu departemen di Hotel Citradream Semarang. 

Meskipun masih tidak sesuai baik dari Most maupun Least nya namun 

terjadi progres meningkat jika berada pada posisi Room Division 

Coordinator sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Tabel Rekomendasi Kesesuaian Responden 5 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

D 

Tinggi 

D 

Tinggi 

9 4  2 7 40.91

% 

59.09

% 

40.91

% 

59.09

% 
Tidak 

Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Data menunjukkan bahwa jika responden 5 berada di posisi Room 

Division Coordinator akan memiliki peningkatan kesesuaian baik 

dalam Most maupun  Least nya, peningkatan tersebut dapat dirangkum 

ke dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.14. Tabel Peningkatan Kesesuaian Responden 5 

Account Officer 
Front Office 

Assistance 
Account Officer 

Front Office 

Assistance 

Most Most Least Least 

Sesuai 0% Sesuai 40.91% Sesuai 0% Sesuai 40.91% 

Tidak 

Sesuai 
100% 

Tidak 

Sesuai 
59.09% 

Tidak 

Sesuai 
100% 

Tidak 

Sesuai 
59.09% 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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f. Responden 6 ( Front Office Assitance ) 

Responden 6 adalah Bapak Ryan Gamaldi (25 tahun) yang 

berposisi sebagai Front Office Assistance di Hotel Citradream 

Semarang. Posisi sebagai Front Office Assistance berada pada 

departemen Front Office yang bertanggung jawab kepada Front Office 

Leader. Respoden 6 telah bekerja di Hotel Citradream Semarang 

selama 2 tahun 6 bulan. Responden 6 berposisi awal sebagai 

Maintenance Techniciant dan di mutasi untuk posisi Front Office 

Assistance hal ini sesuai dengan purposive yang ditetapkan di dalam 

penelitian ini yaitu sudah pernah mengalami promosi atau mutasi.  

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

akan dilihat dari bagaimana karakteristik pekerjaan sesuai dengan 

karakteristik individu dari responden. Grafik Most menunjukkan 

bagaimana karakter adaptasi responden saat ini di dalam bekerja dan 

grafik Least menujukkan bagaimana karakter asli dari responden. 

Perbedaan antara grafik Most dan grafik Least menunjukkan 

bagaimana seseorang beradaptasi dari sifat aslinya dengan sifat saat 

ini dimana dia bekerja. Semakin besar perbedaan antara kedua grafik 

tersebut menujukkan seberapa besar energi yang dihabiskan untuk 

beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden 6 

tidak sesuai dengan posisi Front Office Assitance dimana sekarang dia 

bekerja. Presentase untuk menentukan kesesuaian diperoleh dari hasil 

jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan karakter 



65 

 

individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. Data menunjukkan 

bahwa responden 6 memiliki hasil kecocokan Most sesuai 14.29% - 

tidak sesuai 85.71% dan Least sesuai 40% - tidak sesuai 60% yang 

berarti karakter adaptasi dan karakter asli dari responden 6tidak sesuai 

dengan karakter pekerjaan Front Office Assitance dikarenakan 

presentase menujukkan data sesuai dibawah 50%. Berdasarkan 

penjelasan diatas, hasil kesesuaian dapat disimpulkan dengan tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.15. Tabel Kesesuaian Responden 6 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

C–D 

Tinggi 

S–C 

Tinggi 

0 21 9 5 14.29

% 

85.71

% 

40% 60% Tidak 

Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Diskusi Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 6 

menunjukkan bahwa responden 6 memiliki karakter adaptasi ( Most ) 

C-D Tinggi dan karakter asli ( Least ) S-C Tinggi. Responden 6 tidak 

sesuai berada pada posisi Front Office Assitance dikarenakan posisi 

pekerjaan tersebut memiliki banyak pekerjaan bertipe I atau S. Posisi 

dari respoden 6 sebagai Front Office Assitance tidak sesuai dan 

sebaiknya posisi Front Office Assitance digantikan oleh orang yang 

lebih tepat untuk karakter pekerjaan tersebut, dan responden 6 di 

posisikan pada posisi pekerjaan yang sesuai dengan karakter nya. 
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Pekerjaan yang sesuai untuk responden 6 adalah pekerjaan yang 

bertipe C/D/S sebagai contoh posisi untuk Account Officer. 

Tabel 4.16. Tabel Rekomendasi Kesesuaian Responden 6 

Karakteristik 

Individu 

Karakteristik 

Pekerjaan 

Presentase 

Keterangan 
Most Least 

Most Least D I S C Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

C–D 

Tinggi 

S–C 

Tinggi 

1 1 0 12 92.86

% 

7.14% 85.71

% 

14.29

% 

Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

Data menunjukkan bahwa jika responden 6 berada di posisi 

Account Officer akan memiliki peningkatan kesesuaian baik dalam 

Most maupun Least nya, peningkatan tersebut dapat dirangkum ke 

dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.17. Tabel PeningkatanKesesuaian Responden 6 

Front Office 

Assistance 

Account Officer Front Office 

Assistance 

Account Officer 

Most Most Least Least 

Sesuai 14.29% Sesuai 92.86% Sesuai 40% Sesuai 85.71% 

Tidak 

Sesuai 
85.71% 

Tidak 

Sesuai 
7.14% 

Tidak 

Sesuai 
60% 

Tidak 

Sesuai 
14.29% 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 
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 Tabel 4.18. Tabel Ringkasan Analisis 

Responden 
Nama 

Most 

(Adapted Style) 

Least 

(Natural Style) 

Sesuai 
Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1 Gede Suriada 77.78% 22.22% 77.78% 22.22% 

2 
Rama Yudha 

Hastungkoro 
72.72% 27.28% 72.72% 27.28% 

3 
Yohanes Bagus 

Hermawan 
7.14% 92.86% 7.14% 92.86% 

4 
Dimas Briantama 

Ramadiansyah 
60% 40% 14.29% 85.71% 

5 Deni Supriadi 0% 100% 0% 100% 

6 Ryan Gamaldi 14.29 % 85.71% 40% 60% 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

                      Tabel 4.19. Tabel Ringkasan Kesesuaian 

Responden Nama Posisi Keterangan 

1 Gede Suriada General Affair Sesuai 

2 Rama Yudha 

Hastungkoro 

Room Division 

Coordinator 
Sesuai 

3 Yohanes Bagus 

Hermawan 

Account Officer Tidak Sesuai 

4 Dimas Briantama 

Ramadiansyah 

Front Office 

Assistance 
Sesuai 

5 Deni Supriadi Front Office 

Assistance 
Tidak Sesuai 

6 Ryan Gamaldi Front Office 

Assistance 
Tidak Sesuai 

Sumber: Data Primer yang diolah, tahun 2016 

 

 

 

 

 

 


