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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Di dalam suatu organisasi peran sumber daya manusia sangatlah penting 

karena suatu organisasi tidak dapat berjalan tanpa adanya sumber daya manusia, 

meskipun tidak ada hubungan dengan keuangan atau pendapatan, tetapi sumber 

daya manusia memiliki pengaruh pada kinerja karyawan, sumber daya manusia 

adalah pemutar roda atau penggerak agar organisasi bisa berjalan walaupun di 

zaman  modern ini teknologi sudah sangat maju dan akan terus berkembang tetapi 

tidak akan ada yang bisa menggantikan peran sumber daya manusia dan untuk 

mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya manusia untuk mengelola, 

mengembangkan, memberikan pengarahan, pelatihan, pengawasan dan juga untuk 

menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. 

       Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas terletak pada proses rekrutmen, 

dan penempatan tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang berkualitas tidaklah 

mudah untuk itulah proses rekrutmen dibutuhkan untuk menyaring tenaga kerja 

yang melamar. Penempatan tenaga kerja merupakan suatu proses  yang sangat 

menentukan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, karena 

penempatan yang tepat dalam posisi yang tepat akan menghasilkan kinerja yang 

baik. 
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       Penempatan kerja yang sesuai antara profil kepribadian dengan karakteristik 

pekerjaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Jika penempatan kerja yang 

dilakukan tidak sesuai dengan profile kepribadian tersebut maka akan 

menyebabkan  kinerja karyawan menurun. Profil kepribadian merupakan 

gambaran umum mengenai perilaku individu, Menurut Wulansari profil 

kepribadian seseorang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan  untuk menerima calon tenaga kerja dan untuk menentukan posisi atau 

jabatan tenaga kerja di dalam sebuah organisasi atau perusahaan (2017). Job 

Description atau deskripsi pekerjaaan merupakan penjelasan mengenai tugas-

tugas yang harus dijalankan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pada 

jabatan itu (Hasibuan, 2011:173) dalam Azhary. 

       Dengan mengetahui kesesuaian antara profil kepribadian dengan job 

description suatu organisasi dapat menempatkan orang yang tepat pada  posisi 

atau jabatan yang tepat sehingga karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan 

merasa puas dengan pekerjaannya. Keduanya ini berhubungan karena pada 

dasarnya setiap karyawan ingin bekerja dengan nyaman dan  sebagian besar 

karyawan ingin mengetahui mereka sesuai dengan posisi atau jabatan pekejaan 

yang seperti apa, dan hal ini sangat diperlukan oleh organisasi karena dengan 

mengetahui kesesuaian antara profil kepribadian dengan job description dapat 

mempermudah proses penempatan karyawan di posisi yang tepat. Jika karyawan 

merasa sesuai dengan pekerjaannya tentu karyawan akan merasa puas terhadap 

pekerjaannya sehingga kinerja karyawan meningkat dan dapat membantu 

mewujudkan tujuan organisasi. 
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       Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

melibatkan seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi. 

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana kesesuaian antara profil 

kepribadian dengan job description yang bekerja sebagai staf adminitrasi di 

Fakultas Hukum dan Komunikasi Semarang. 

       Berdasarkan observasi awal ditemukan adanya perilaku seorang karyawan 

yang terlihat tidak nyaman dengan pekerjaan dan berdasarkan wawancara 

diperoleh hasil bahwa ada karyawan yang merasa tidak sesuai dengan pekerjaan 

yang digeluti sekarang, dan ada karyawan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan 

job description (dalam lampiran wawancara hal:77) oleh karena hal tersebut 

peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai Test Kepribadian 

dengan menggunakan metode DISC dengan tujuan untuk melihat kesesuain antara 

profil kepribadian dengan job description. Di dalam penelitian ini untuk dapat 

melihat dan mengetahui profil kepribadian maka digunakan metode DISC 

(Dominance, Influence, Steady and Compliance) yang nantinya akan terlihat tipe 

kepribadian karyawan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang 

digeluti sekarang. Alasan memilih menggunakan metode DISC ini karena dirasa 

lebih akurat dan mudah untuk di mengerti. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Kesesuaian Profil 

Kepribadian Dengan Job Desciption Dengan Menggunakan Metode DISC 

(Studi Kasus pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang). 
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1.2 PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH 

Berlatar belakang dari masalah tersebut maka, peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

     1. Bagaimana profil kepribadian karyawan yang bekerja di Fakultas Hukum 

         dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ? 

2. Bagaimana job description karyawan yang bekerja di Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

3. Bagaimana kesesuaian antara profil kepribadian dengan job description 

karyawan yang bekerja di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang ? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui profil kepribadian yang bekerja di Fakultass Hukum 

dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Untuk mengetahui job description di Fakultas Hukum dan Komunikasi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara profil kepribadian dengan job 

description di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bagi : 

   1. Bagi Akademisi 

   Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk peneliti lain 

yang hendak meneliti mengenai topik-topik yang terkait. 

     2. Bagi Praktisi 

Melalui penelitian ini peneliti berharap responden dapat memperoleh 

manfaat dalam bentuk: deskripsi profil kepribadiannya, deskripsi kesesuaian 

antara profil kepribadian dengan job description dan saran mengenai jenis 

pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


