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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang berisi 

tentang alasan-alasan dan masalah-masalah yang terjadi dari penelitian tersebut, 

rumusan masalahnya apa saja, serta tujuan dan manfaat penelitiannya. 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Pada era globalisasi seperti waktu sekarang ini, kepribadian 

mempunyai dampak besar terhadap kinerja di dalam suatu perguruan tinggi. 

Oleh karena itu para pelaku di dalam perguruan tinggi diharapkan 

mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan mereka di dalam 

melakukan pekerjaan di dalam suatu perguruan tinggi. Hal tersebut 

merupakan titik awal dalam pembentukan karakter mereka yang dalam hal 

ini adalah tenaga kependidikan untuk dapat bekerja sama di dalam Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Alasan 

saya ingin menelitinya karena berawal ketika saya waktu masih semester 7 

yang lalu, waktu itu ada salah satu mata kuliah konsentrasi ada suatu 

penugasan yang diperintahkan oleh salah satu dosen dan tugas itu kemudian 

dikumpulkan di bagian pengajaran atau yang biasa mengurus bagian 

absensi, kebetulan waktu itu saya menjadi komting alias ketua kelas dari 

mata kuliah tersebut lalu saya sendiri yang mengumpulkan kepada salah 

satu tenga kependidikan yang ada di bagian tersebut untuk saya ambil di 

pertemuan berikutnya minggu depannya. Ketika saya mau ambil minggu 

depannya karena saya diperintahkan oleh dosen, ternyata tugas itu hilang 

tidak tahu kemana dan saya bertanya kepada tenaga kependidikan disitu 

juga tidak tahu, lalu saya kembali bertemu dengan dosen saya menanyakan 

tentang kehilangan tugas tersebut, dan saya diperintahkan oleh dosen untuk 



2 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

memeriksa kembali di bagian pengajaran, setelah saya bertanya kepada 

tenaga kependidikan tersebut, beliau mengatakan bahwa lupa menempatkan 

tugas itu dimana dan setelah di cek kembali akhirnya tugas itu ditemukan. 

Itu merupakan alasan saya ingin menelitinya. Karyawan merupakan bagian 

yang penting bagi perguruan tinggi karena selalu berperan aktif pada setiap 

kegiatan yang ada di perusahaan perguruan tinggi ini. Sebab begitu 

pentingnya karyawan bagi perguruan tinggi ini, maka perlu memperhatikan 

kesesuaian antara nilai individu dengan lingkungan perusahaan perguruan 

tinggi ini ( Edwards,dkk, 2010:488 ). 

 

Sumber daya manusia dalam hal ini karyawan yang terlibat di dalam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

berperan besar dalam mencapai visi dan misi. Visi dan misi itu sendiri 

tentunya sudah dirangkai sejak awal dalam pembentukannya. Oleh karena 

itu, dibutuhkan tenaga kependidikan yang terdidik dan berkualitas untuk 

mendukung pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Namun Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dapat bertahan karena 

memiliki potensi sumber daya manusia dengan kapabilitas yang beragam 

dan kompeten. Itu semua diharapkan mampu menghadapi dan menjalankan 

fungsinya berdasarkan karakter kepribadian mereka masing - masing. Selain 

itu menurut Edwards (1991) Person Job Fit merupakan kesesuaian antara 

kebutuhan dan yang ditawarkan serta kemampuan dan tuntutan. Sehingga 

Person Job Fit didefinisikan sebagai kesesuaian antara kemampuan 

seseorang pada tuntutan sebuah pekerjaan atau harapan seseorang dan 

karakter pekerjaan. 

 

Sebuah perguruan tinggi swasta seperti Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang pasti memiliki tenaga kependidikan yang 

memenuhi kriteria – kriteria tertentu. Dalam pemilihan untuk penempatan 

tenaga kependidikan tersebut biasanya mempunyai acuan tertentu. Acuan 
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tersebut seperti tes psikologi kepribadian yang dalam hal ini adalah DISC. 

Jika tidak menggunakan tes – tes psikologi kepribadian seperti semacam itu 

maka akan membuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang kesulitan dalam menempatkan tenaga 

kependidikan. Seorang tenaga kependidikan yang memiliki posisi atau 

jabatan yang tepat sesuai dengan kepribadian dan karakternya, tentu akan 

membuat tenaga kependidikan tersebut memiliki kinerja yang lebih baik. 

Dengan adanya tes - tes psikologi kepribadian seperti DISC ini akan 

mempermudah suatu perguruan tinggi seperti Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, dalam membuat sebuah keputusan untuk 

menempatkan seorang tenaga kependidikan di posisi yang tepat. Hasil yang 

diperoleh dari sistem ini adalah suatu nilai bobot yang digunakan untuk 

menempatkan karyawan pada suatu bagian pada perusahaan  Sibarani 

(2015). 

 

Tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang 

ada dalam diri mereka masing – masing seperti model dominance, 

influence, steadiness, dan compliance. Di dalam DISC sendiri digunakan 

untuk mengukur kepribadian seseorang yang merupakan perilaku kerja, 

artinya perilaku sesorang muncul dan dapat diamati. Semua perilaku yang 

dipelajari dalam DISC ini adalah observable yaitu dapat diamati melalui 

pengamatan terhadap perilaku seseorang ( Noviar, 2009 dalam Siahaan, 

2011 ). Tipe dominance cenderung sebagai orang yang cepat dalam 

mengambil keputusan namun kadangkala keputusannya kurang didukung 

oleh data – data yang memadai, hal ini terjadi karena dia kurang 

memperhatikan hal – hal yang bersifat detil, dan kurang bisa bersifat sabar. 

Orang tipe ini memiliki ego yang sangat tinggi dan selalu ingin tampil di 

depan. Tipe selanjutnya adalah tipe influence cenderung sebagai orang yang 

penuh percaya diri, dia mampu menyakinkan dan memaksa orang lain untuk 

melakukan sesuatu, hal ini sangat didukung oleh keterampilan dalam 
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mengambil keputusan. Kemudian ada tipe steadiness cenderung sebagai 

orang yang sabar, bisa menjadi pengikut yang loyal sepanjang sesuai dengan 

tujuan – tujuan yang dicapainya, akan berprestasi optimal jika dia bekerja 

dalam situasi yang aman, tidak banyak pergolakan dan perubahan. Adanya 

pergolakan dan perubahan akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada yang 

bersangkutan. Tipe yang terakhir yaitu tipe compliance yang cenderung 

sebagai seorang yang mengharapkan kesempurnaan baik dalam kehidupan 

pribadi maupun aktivitas bisnis, akurasi, detil, sabar adalah sifat yang 

menonjol pada orang ini. Dia dapat diandalkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang menuntut ketelitian dan standard kualitas yang tinggi.    

 

Menurut pengalaman yang ada, bahwa DISC merupakan salah satu 

alat ukur untuk menganalisa karakter kepribadian individu dalam waktu 

yang relatif singkat. Keterampilan seseorang dalam membaca dinamika 

kepribadian yang tergambar pada grafik sisi kepribadian eksternal dan 

internal menjadi kunci akurat analisanya. Termasuk di dalamnya memahami 

kecenderungan seseorang dalam memanipulasi jawaban pada kuesioner 

yang akan diberikan. Sebagai para pimpinan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ini tentunya sangat 

mengerti apa yang dibutuhkan para tenaga kependidikannya tersebut dan 

mengetahui keinginan – keinginan apa yang membuat tenaga 

kependidikannya puas dan tidak stres, serta menngkatkan kinerjanya dalam 

fakultas ini, berikut semua konsekuensinya, termasuk apa yang akan mereka 

terima jika target atau tujuan kerjanya tercapai. Sehingga para tenaga 

kependidikannya tidak melakukan hal – hal yang tidak sepantasnya 

dikerjakan. 

 

Di perguruan tinggi swasta seperti Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang ini, terutama pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis banyak diminati 

oleh para mahasiswa baru yang akan menuntut ilmu di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Di dalam fakultas ini selain ada mahasiswa yang 
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berada di dalamya, tentunya ada dosen dan tenaga kependidikan. Oleh 

karena itu, dalam hal ini saya akan membahas tentang tenaga kependidikan 

yang tentunya tidak kalah penting dibanding aspek lainnya di dalamnya. 

Sumber daya manusia yang satu ini yaitu tenaga kependidikan sangat 

penting dalam membentuk berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jadi, tidak semua tenaga 

kependidikan dapat diterima dengan mudah untuk bekerja di dalam fakultas 

ini, tentu memiliki ketentuan – ketentuan serta proses – proses tertentu. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat diajukan 

menjadi sebuah penelitian yang berjudul : “Person Job Fit Untuk Tenaga 

Kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang Dengan Pendekatan DISC” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan 

diambil dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Bagaimana karakteristik individu masing - masing responden 

berdasarkan DISC? 

2) Bagaimana deskripsi pekerjaan masing - masing responden 

berdasarkan DISC? 

3) Apakah karakteristik individu dan deskripsi pekerjaannya sesuai? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

 

1) Untuk mengetahui karakteristik individu masing - masing responden 

berdasarkan  DISC. 

2) Untuk mengetahui deskripsi pekerjaan masing - masing responden 

berdasarkan DISC. 

3) Untuk mengetahui karakteristik individu dan deskripsi pekerjaannya 

sesuai.  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, yaitu : 

 

1) Bagi Akademisi 

Bagi akademisi penelitian ini memberikan bukti empiris untuk 

mengetahui kepribadian dan karakter tenaga kependidikan yang bekerja 

di suatu perguruan tinggi. 

 

2) Bagi Praktisi 

Bagi perguruan tinggi yang terkait dapat dijadikan referensi dan 

informasi yang berguna bagi tenaga kependidikannya ketika akan 

berkerja di dalam perusahaan atau instansi terkait, serta bisa 

menjadikan tenaga kependidikannya lebih baik lagi dan nyaman dalam 

bekerja. 

 

 

 

 

 


