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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini saya akan berbicara tentang gambaran umum objek         

penelitian, kemudian deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, posisi / 

jabatan, status kepegawaian, tanggal masuk serta lama bekerja, lalu deskripsi 

profil responden beserta deskripsi pekerjaannya, hasil karakteristik individu 

masing-masing responden menurut DISC, deskripsi  pekerjaan menurut DISC, 

kesesuaian responden antara karakteristik  individu dengan karakteristik 

pekerjaan, kemudian hasil dan pembahasan. 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

       Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah salah satu fakultas yang 

dibangun dan dimiliki oleh Universitas Katolik Soegijapranata, sebuah 

universitas yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berdiri pada bulan Agustus 

1982. Dengan semangat continuous improvement yang berusaha 

mengembangkan idealisme dan merespons perubahan masyarakat, sejak 

tanggal 8 Agustus 2011, Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Pada mulanya Fakultas Ekonomi hanya mempunyai 

satu jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Perusahaan. Pada tahun ajaran 

1984/1985 Jurusan tersebut diubah menjadi Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi jurusan Manajemen memperoleh status terdaftar dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun akademik 1992/1993, Fakultas 

Ekonomi membuka jurusan baru yakni : Jurusan Akuntansi. Perkembangan 

selanjutnya tahun akadamik 1998/1999 Fakultas Ekonomi membuka sebuah 

Program Studi baru, yaitu Program Studi Perpajakan dengan jenjang 

Diploma Tiga (D3). 
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Visi 

“ Menjadi unggul dalm bidang Ekonomi dan Bisnis berlandaskan nilai-nilai 

Kristianitas “ 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan melakukan penelitian serta 

pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas. 

2. Membangun kerja sama dengan berbagai instituisi baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

3. Membangun commitment, cohesiveness, dan competence komunitas 

akademik untuk mewujudkan tradisi unggul fakultas secara terus-

menerus 

4. Mendorong terwujudnya tata kelola ekonomi dan bisnis yang ramah 

lingkungan. 
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                 Gambar 4.1. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

 

4.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Posisi / Jabatan, 

Status Kepegawaian, Tanggal Masuk, dan Lama Bekerja 

  

Di dalam tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang data responden 

beserta gambaran umum dari identitas responden beserta jabatannya. 

Berikut data responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan : 
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Tabel 4.1. Data Responden 

Responden JK  Jabatan Status Tanggal Masuk Lama  

Bekerja 

1 L Admin 

Akuntansi Kelas 

Sore 

Tetap 01-Feb-03 14 tahun 

2 P Bagian 

Perkuliahan 

Progdi 

Manajemen 

Tetap 01-Okt-10 6 tahun 

3 P Kepala 

Sekretariat 

Fakultas 

Tetap 02-Mei-84 33 tahun 

4 P Admin Progdi 

Akuntansi 

Tetap 01-Okt-86 30 tahun 

5 L Admin Keuangan, 

Sarana, dan 

Prasarana 

Tetap 01-Sep-85 31 tahun 

6 L Admin S1-S2 

Manajemen 

Tetap 01-Feb-92 25 tahun 

7 L Admin S2 

Akuntansi 

Tetap 03-Mar-93 

 

24 tahun 

8 L Biro Skripsi Tetap 01-Jul-03 14 tahun 

9 L Bagian Rumah 

Tangga lt 2 & 3 

Tetap 01-Jun-96 21 tahun 

 

 

10 P Bagian 

Perkuliahan 

Progdi Akuntansi 

Tetap 01-Mei-14 

 

3 tahum 

11 L Bagian Rumah 

Tangga lt 4 & 5 

Tetap 01-Feb-92 25 tahun 

 

12 P Admin Progdi 

Perpajakan 

Tetap 01-Mei-14 3 tahun 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 
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4.3. Profil Responden Beserta Deskripsi Pekerjaannya 

Menjelaskan tentang gambaran umum dari profil responden serta             

deskripsi pekerjaannya dari semua responden. 

a. Data Responden 1 

Nama   : Responden 1 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 38 tahun 

Lama Bekerja  : 14 tahun 

Jabatan   : Admin  

Bagian   : Admin akuntansi kelas sore 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar :  

1. Mengelola dan mengarsip surat akuntansi kelas sore (harian) 

2. Mengirim informasi-informasi Progdi untuk dosen-dosen (harian) 

3. Pelayanan informasi kepada stakeholder (harian) 

4. Merekap kehadiran dosen dan mahasiswa (harian) 

5. Mengelola dan menyiapakan silabus, jadwal kuliah, jadwal UTS 

dan UAS (bulanan/semester) 

6. Merekap jumlah mahasiswa wali tiap semester (bulanan/semester) 

7. Mencetak dan menyiapkan presensi kuliah + BAP 

(bulanan/semester) 

8. Menyiapkan presensi ujian (bulanan/semester) 
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b. Data Responden 2 

Nama   : Responden 2 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 37 tahun 

Lama Bekerja  : 6 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Perkuliahan progdi manajemen 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar :  

1. Menyiapkan perkuliahan (harian) 

2. Cetak transkrip (harian) 

3. Melayani stakeholder (harian) 

4. Merekap / melaporkan kehadiran dosen dan mahasiswa (harian) 

5. Menyiapkan berita acara perkuliahan (bulanan/semester) 

6. Menyerahkan nilai ke BAA (bulanan/semester) 

7. Menyiapkan presensi peserta ujian (bulanan/semester) 

8. Cetak print out nilai dari dosen (bulanan/semester) 

 

c. Data Responden 3 

Nama   : Responden 3 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 55 tahun 

Lama Bekerja  : 33 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Kepala Sekretariat Fakultas 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Memimpin staf administrasi (harian) 

2. Mengelola surat-surat masuk dan keluar dari Dekan, WD 1, dan WD 

3 (harian) 

3. Membuat surat keputusan (harian) 
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4. Legalisir (harian) 

5. Melakukan briefing semua staf administrasi, koordinasi dan evaluasi 

kerja mingguan (mingguan) 

6. Pendaftaran wisuda (bulanan/semester) 

7. Validasi pendaftaran wisuda univ (bulanan/semester) 

 

d. Data Responden 4 

Nama   : Responden 4 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 54 tahun 

Lama Bekerja  : 30 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Admin progdi akuntansi 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar :  

1. Mengelola dan mengarsip surat Progdi Akuntansi (harian) 

2. Pelayanan informasi kepada stakeholder (harian) 

3. Mempersiapkan rapat Progdi (harian) 

4. Mengirim informasi-informasi Progdi untuk dosen-dosen (harian)  

5. Mengajukan permohonan SK/ST mengajar (bulanan/semester) 

6. Merekap jumlah mahasiswa wali tiap semester (bulanan/semester) 

 

e. Data Responden 5 

Nama   : Responden 5 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 53 tahun 

Lama Bekerja  : 31 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Admin keuangan,sarana, dan prasarana 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 
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Fungsi Dasar:  

1. Mengelola kas kecil (harian) 

2. Persiapan rapat dan akomodasi (harian) 

3. Bertanggung jawab masalah keuangan (harian) 

4. Membuat jadwal piket hari sabtu untuk admin (mingguan) 

5. Melakukan pengecekan pengajuan dana yang belum direalisasi 

(mingguan) 

6. Permohonan perlengkapan, ATK (bulanan/semester) 

7. Melakukan rekap atas pengajuan dana yang belum direalisasi 

(bulanan/semester) 

   

f. Data Responden 6 

Nama   : Responden 6 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 51 tahun 

Lama Bekerja  : 25 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Admin S1-S2 manajemen 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Mengelola kas kecil (harian) 

2. Menyiapkan keperluan rapat (harian) 

3. Pelayanan informasi kepada stakeholder (harian) 

4. Mengajukan honor (bulanan/semester) 

5. Membuat kalender akademik (bulanan/semester) 

6. Mencetak presensi kuliah (bulanan/semester)  
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g. Data Responden 7 

Nama   : Responden 7 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 49 tahun 

Lama Bekerja  : 24 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Admin S2 akuntansi 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Menyiapkan perkuliahan (harian) 

2. Menyiapkan keperluan rapat (harian) 

3. Pelayanan informasi kepada stakeholder (harian) 

4. Mencetak presensi kuliah (bulanan/semester) 

5. Mengajukan honor (bulanan/semester) 

6. Merekap jumlah mahasiswa wali tiap semester (bulanan/semester) 

 

h. Data Responden 8 

Nama   : Responden 8 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 45 tahun 

Lama Bekerja  : 14 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Biro Skripsi 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Ujian pra skripsi, skripsi, komprehensif (harian) 

2. Membagi berkas skripsi kepada dosen penguji (mingguan) 

3. Pra skripsi dan skripsi baru (bulanan/semester) 
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i. Data Responden 9 

Nama   : Responden 9 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 46 tahun 

Lama Bekerja  :21 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Rumah tangga lantai 2 & 3 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Membuka ruang-ruang dosen (harian) 

2. Menyiapkan akomodasi rapat (harian) 

3. Mengambil ATK dan dibawa ke fakultas (mingguan) 

4. Menyiapkan sarana prasarana ujian (skripsi,UTS,UAS,sisipan) 

(bulanan/semester) 

 

j. Data Responden 10 

Nama   : Responden 10 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 31 tahun 

Lama Bekerja  : 3 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Perkuliahan progdi akuntansi 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Menyiapkan perkuliahan (harian) 

2. Cetak transkrip (harian) 

3. Melayani stakeholder (harian) 

4. Menyiapkan berita acara perkuliahan (bulanan/semester) 

5. Menyerahkan nilai ke BAA (bulanan/semester) 

6. Cetak print out nilai dari dosen (bulanan/semester) 
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k. Data Responden 11 

Nama   : Responden 11 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia    : 45 tahun  

Lama Bekerja  : 25 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Rumah tangga lantai 4 & 5 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Mengecek perlengkapan ruang-ruang kuliah (meja kursi) (harian) 

2. Menyiapkan dan mengecek sarana prasarana LCD, sound, dan 

(harian) 

3. Melakukan stock opname ATK (mingguan) 

4. Menyiapkan sarana prasarana ujian (skripsi,UTS,UAS,sisipan) 

(bulanan/semester) 

 

l. Data Responden 12 

Nama   : Responden 12 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia    : 34 tahun 

Lama Bekerja  : 3 tahun 

Jabatan   : Admin 

Bagian   : Admin progdi perpajakan 

Bertanggung Jawab Kepada: Dekan 

Fungsi Dasar:  

1. Mengelola dan mengarsip surat progdi perpajakan (harian) 

2. Pelayanan informasi kepada stakeholder (harian) 

3. Mempersiapkan rapat progdi (harian) 

4. Mengajukan permohonan SK/ST mengajar (bulanan/semester) 

5. Merekap jumlah mahasiswa wali tiap semester (bulanan/semester) 
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4.4. Deskripsi Karakteristik Individu Para Responden Menurut DISC 

Di bawah ini akan menjelaskan tentang analisa grafik 1 adapted 

style (Most) yang menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style 

(Least) yang menunjukkan karakter asli dari masing-masing responden. 

 

a. Responden 1                                                          

Posisi jabatan : Admin Akuntansi kelas sore  

 Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 1 adalah Most S,D, & I tinggi dan Least S & D tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik 

individu responden 1. 

 

Tabel 4.2. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

8 3 9 4 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

4 9 3 8 24 

 Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.2. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 1 

 

   Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar. Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung akan menghindari dalam konflik 

 ataupun tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam merekap jumlah 
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 mahasiswa wali tiap semester, orang ini pasti akan berusaha untuk 

 menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 

 cenderung meningkat, itu menandakan bahwa orang ini mudah dipercaya 

 oleh orang lain dan sangat optimis dalam melakukan pekerjaan apapun, 

 misalnya orang ini dapat dipercaya dalam mengelola dan mengarsip surat 

 akuntansi kelas sore. Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, 

 itu menandakan bahwa orang ini cenderung mudah  memperlihatka sedang

 emosi jika ada kesalahan dalam merekap kehadiran dosen dan mahasiswa. 

 Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu menandakan 

 bahwa orang ini cenderung tidak akan takut dalam melanggar 

 peraturan dan  sistem yang sudah berlaku, misalnya jika ada kesalahan 

 dalam mengirim informasi progdi ke dosen-dosen, orang ini cenderung 

 tidak merasa takut, tetapi berharap untuk dimaafkan. 

 

b. Responden 2  

Posisi jabatan : Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 2 adalah Most I-S tinggi dan Least D tinggi. Berikut 

disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik individu 

responden 2. 

Tabel 4.3. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

6 6 8 4 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

4 6 5 9 24 

     Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.3. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 2 

 

  Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 
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 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam merekap/melaporkan 

 kehadiran dosen dan mahasiswa, orang ini pasti akan berusaha untuk 

 menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, itu menandakan bahwa orang ini mudah dipercaya oleh orang 

 lain dan sangat optimis dalam melakukan pekerjaan apapun, misalnya 

 orang ini dapat dipercaya dalam melayani stakeholder. Tipe S dari grafik 2 

 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan bahwa orang ini 

 cenderung tidak mudah memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam 

 menyiapkan presensi peserta ujian. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 

 cenderung stabil tetapi agak menurun, itu menandakan bahwa orang ini 

 sedang dalam tahap penyesuaian karena berusaha untuk cenderung tidak 

 akan takut dalam melanggar peraturan dan sistem yang sudah berlaku, 

 misalnya jika ada kesalahan dalam menyiapkan perkuliahan, orang ini 

 cenderung tidak merasa takut, tetapi berharap untuk  dimaafkan. 

 

c. Responden 3  

Posisi jabatan : Kepala Sekretariat Fakultas  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 3 adalah Most D,C, & S tinggi dan Least D,I, & S tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik 

individu responden 3. 

Tabel 4.4. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

10 2 5 7 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

4 5 7 8 24 

            Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.4. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 3 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang 

 untuk mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka  menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu 
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 menandakan bahwa orang ini cenderung lebih mudah dalam menerima 

 tantangan dan tidak mudah marah, misalnya jika ada kesalahan dalam 

 mengelola surat-surat masuk dan keluar dari Dekan, WD 1, WD 3, orang 

 ini pasti tidak akan berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I 

 dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu menandakan bahwa 

 orang ini tidak mudah percaya sama orang lain dan sangat pesimis dalam 

 melakukan pekerjaan  apapun, misalnya orang ini tidak mudah percaya, 

 jika mewakilkan salah satu tugasnya kepada orang lain saat dia 

 berhalangan seperti saat memimpin staf administrasi. Tipe S dari grafik 2 

 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi agak menurun, itu menandakan bahwa 

 orang ini sedang mengalami penyesuaian agar tidak terlalu mudah 

 memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam melakukan briefing 

 semua staf administrasi, koordinasi dan evaluasi kerja mingguan. Tipe C 

 dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan bahwa 

 orang ini cenderung semakin takut dalam melanggar peraturan dan sistem 

 yang sudah berlaku, misalnya jika ada kesalahan dalam pendaftaran 

 wisuda, orang ini cenderung akan merasa takut. 

 

d. Responden 4 

Posisi jabatan :  Admin Progdi Akuntansi  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 4 adalah Most I & D tinggi dan Least D,I, & S tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik 

individu responden 4. 
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Tabel 4.5. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

7 6 5 6 24 

 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

3 5 6 10 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

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

 

    Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam mengelola dan mengarsip 

 surat Progdi Akuntansi, orang ini pasti akan berusaha untuk 

 menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, itu menandakan bahwa orang ini mudah dipercaya oleh orang 

 lain dan sangat optimis dalam melakukan pekerjaan apapun, misalnya 

 orang ini dapat dipercaya dalam pelayanan informasi kepada stakeholder. 

 Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi agak menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung sedang mengalami penyesuaian 

 agar tidak  terlalu mudah memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam 

 mempersiapkan rapat progdi. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, itu menandakan bahwa orang ini semakin takut dalam 

 melakukan kesalahan, misalnya jika ada kesalahan dalam merekap jumlah 

 mahasiswa wali tiap semester, orang ini cenderung akan merasa takut. 

 

e. Responden 5  

Posisi jabatan : Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 5 adalah Most S,D, & I tinggi dan Least S,D & I tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik 

individu responden 5. 



43 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Tabel 4.6. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

8 3 9 4 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

  5 5 3 11 24 

         Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017  

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

 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi agak 

 meningkat, itu menandakan bahwa orang ini cenderung menyesuaikan 

 agar lebih mudah dalam menerima sebuah tantangan, misalnya jika ada 

 kesalahan dalam mengelola kas kecil, orang ini pasti akan berusaha untuk 

 membuka kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 

 cenderung stabil tetapi agak meningkat, itu menandakan bahwa orang ini 

 sedang mengalami penyesuaian agar tidak mudah percaya oleh orang 

 lain dan mencoba tidak pesimis dalam melakukan pekerjaan 

 apapun, misalnya orang ini tidak mudah percaya kepada orang lain saat 

 mewakili dirinya saat berhalangan dalam bertanggung jawab kepada 

 masalah keuangan. Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi 

 agak meningkat, itu menandakan bahwa orang ini cenderung sedang 

 mengalami tahap penyesuaian agar tidak mudah memperlihatkan emosi 

 jika ada kesalahan dalam melakukan pengecekan pengajuan dana yang 

 belum direalisasi. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, 

 itu menandakan bahwa orang ini semakin takut dalam melanggar 

 peraturan dan sistem yang sudah berlaku, misalnya jika ada kesalahan 

 dalam membuat jadwal piket hari sabtu untuk admin, orang ini cenderung

 akan merasa takut. 
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f.   Responden 6 

Posisi jabatan : Admin S1-S2 Manajemen  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka diperoleh 

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

karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang menunjukkan 

karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari responden 6 

adalah Most S,D, & C tinggi dan Least D,S, & I sangat tinggi dan S 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan 

karakteristik individu responden 6. 

Tabel 4.7. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

8 1 10 

 

5 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

2 8 3 11 24 

     Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.7. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 6 

 

   Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 
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 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam mengelola kas kecil, orang 

 ini pasti akan berusaha untuk  menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I dari 

 grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu menandakan bahwa orang ini 

 tidak mudah percaya kepada orang  lain dan sangat pesimis dalam 

 melakukan pekerjaan apapun, misalnya orang ini tidak dapat mempercayai 

 orang lain dalam pelayanan informasi kepada stakeholder. Tipe S dari 

 grafik 2 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi agak meningkat, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung sedang mengalami penyesuaian 

 agar tidak mudah memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam 

 mengajukan honor. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1  cenderung meningkat, 

 itu menandakan bahwa orang ini semakin takut dalam melanggar 

 peraturan dan sistem yang sudah berlaku, misalnya jika ada kesalahan 

 dalam mencetak presensi kuliah, orang ini cenderung akan merasa takut. 

 

g. Responden 7  

Posisi jabatan : Admin S2 Akuntansi  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 7 adalah Most I & S tinggi dan Least D,S, & I tinggi. Berikut 

disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik individu 

responden 7. 

Tabel 4.8. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

6 6 7 5 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

3 6 3 12 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.8. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 7 

 

  Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam pelayanan informasi kepada 
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 stakeholder, orang ini pasti akan berusaha untuk menutupi kesalahannya   

 tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, berarti 

 menandakan bahwa orang ini mudah dipercaya oleh orang lain dan sangat 

 optimis dalam melakukan pekerjaan apapun, misalnya orang ini dapat 

 dipercaya dalam menyiapkan keperluan rapat. Tipe S dari grafik 2 ke 

 grafik 1 cenderung menurun, itu menandakan bahwa orang ini 

 cenderung sedang dalam tahap penyesuaian agar tidak terlalu mudah 

 memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam menyiapkan perkuliahan. 

 Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan 

 bahwa orang ini semakin takut dalam melanggar peraturan dan sistem 

 yang sudah berlaku, misalnya jika ada kesalahan dalam merekap jumlah 

 mahasiswa wali tiap semester, orang ini akan merasa takut. 

 

h. Responden 8  

Posisi jabatan : Biro Skripsi  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 8 adalah Most I,D, & S tinggi dan Least D,S, & I sangat 

tinggi dan S tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang 

menunjukkan karakteristik individu responden 8. 

Tabel 4.9. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

6 7 6 5 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

2 5 4 13 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.9. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 8 

 

    Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 
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 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam membagi berkas skripsi 

 kepada dosen penguji, orang ini pasti akan berusaha untuk menutupi 

 kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, berarti menandakan bahwa orang ini mudah dipercaya oleh 

 orang lain dan sangat  optimis dalam melakukan pekerjaan apapun, 

 misalnya orang ini dapat dipercaya dalam pra skripsi dan skripsi baru. 

 Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu menandakan 

 bahwa orang ini cenderung sedang dalam tahap penyesuaian agar tidak 

 terlalu mudah  memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam 

 menyiapkan ujian pra skripsi, skripsi, dan komprehensif. Tipe C dari 

 grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan  bahwa orang 

 ini semakin takut dalam melanggar peraturan dan sistem yang sudah 

 berlaku, misalnya jika ada kesalahan dalam membagi berkas skripsi 

 kepada dosen penguji. 

 

i.   Responden 9  

Posisi jabatan : Bagian Rumah Tangga lantai 2 & 3  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka diperoleh 

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

karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang menunjukkan 

karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari responden 9 

adalah Most I tinggi dan Least I sangat tinggi dan I,D, & S tinggi. 

Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik 

individu responden 9. 

Tabel 4.10. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

6 6 6 6 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

3 1 5 15 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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Gambar 4.10. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 9 

 

   Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 

  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 
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 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam menyiapkan akomodasi 

 rapat, orang ini pasti akan berusaha untuk menutupi kesalahannya   

 tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, berarti 

 menandakan bahwa orang ini tidak mudah percaya sama orang lain dan 

 sangat  pesimistis dalam melakukan pekerjaan apapun, misalnya orang ini 

 tidak mudah mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain karena tidak 

 mudah percaya dalam menyiapkan sarana prasarana ujian. Tipe S dari 

 grafik 2 ke grafik 1 cenderung stabil tetapi agak meningkat, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung sedang dalam tahap penyesuaian 

 agar tidak terlalu mudah memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam 

 membuka ruang-ruang dosen. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, itu menandakan  bahwa orang ini semakin takut dalam 

 melanggar peraturan dan sistem yang sudah berlaku, misalnya jika ada 

 kesalahan dalam mengambil ATK dan dibawa ke fakultas, orang ini 

 akan merasa takut. 

 

j.   Responden 10 

Posisi jabatan : Bagian Perkuliahan Progdi Akuntansi  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka diperoleh 

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

karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang menunjukkan 

karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari responden 10 

adalah Most I,S, & D tinggi dan Least S,D, & I sangat tinggi dan D 

tinggi. Berikut disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan 

karakteristik individu responden 10. 
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Tabel 4.11. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

5 8 7 4 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

5 5 2 12 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

Gambar 4.11. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 10 

 

   Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam melayani stakeholder, orang 

 ini pasti akan berusaha untuk menutupi kesalahannya tersebut. Tipe I dari 

 grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, berarti menandakan bahwa 

 orang ini mudah dipercaya oleh orang lain dan sangat optimis dalam 

 melakukan pekerjaan apapun, misalnya orang ini dapat dipercaya dalam 

 menyiapkan berita acara perkuliahan. Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 

 cenderung menurun, itu menandakan bahwa orang ini cenderung mudah 

 memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam melayani stakeholder. 

 Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan 

 bahwa orang ini semakin takut dalam melanggar peraturan dan sistem 

 yang sudah berlaku, misalnya menyiapkan perkuliahan, orang ini akan 

 merasa takut. 

 

k. Responden 11  

Posisi jabatan : Bagian Rumah Tangga lantai 4 & 5  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka 

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

menunjukkan karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang 

menunjukkan karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari 

responden 11 adalah Most C tinggi dan Least I & D tinggi. Berikut 

disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik individu 

responden 11. 
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Tabel 4.12. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

7 4 5 8 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

4 2 8 10 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 

Gambar 4.12. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 11 

 

   Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam mengecek perlengkapan 

 ruang-ruang kuliah, orang ini pasti akan berusaha untuk menutupi 

 kesalahannya tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 menurun, berarti menandakan bahwa orang ini tidak mudah percaya sama 

 orang lain dan sangat pesimistis dalam melakukan pekerjaan apapun, 

 misalnya orang ini dapat dipercaya dalam melakukan stock opname ATK. 

 Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan 

 bahwa orang ini cenderung tidak mudah memperlihatkan emosi jika ada 

 kesalahan dalam menyiapkan sarana prasarana ujian. Tipe C dari grafik 2 

 ke grafik 1 cenderung meningkat, itu menandakan bahwa orang ini 

 semakin takut dalam melanggar peraturan dan sistem yang sudah berlaku, 

 misalnya menyiapkan dan mengecek sarana prasarana LCD, sound, dll, 

 orang ini akan merasa takut. 

 

l.   Responden 12  

Posisi jabatan : Admin Progdi Perpajakan  

Berdasarkan personality test DISC yang telah dilakukan, maka diperoleh 

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

karakter adaptasi dan grafik 2 natural style (Least) yang menunjukkan 

karakter asli. Didapat bahwa karakteristik individu dari responden 12 

adalah Most C,I, & D sangat tinggi dan Least I & D tinggi. Berikut 

disertakan hasil grafik DISC yang menunjukkan karakteristik individu 

responden 12. 



58 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Tabel 4.13. Kotak Nilai Hasil Personality Test DISC 

KOTAK NILAI 

RESPON KOLOM “M” 

D I S C TOTAL 

5 4 3 12 24 

RESPON KOLOM “L” 

D I S C TOTAL 

5 2 9 8 24 

       Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 

Gambar 4.13. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style Responden 12 

 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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  Tipe D menyukai hal-hal baru, menyukai persaingan, berani dan 

 tidak menyerah, segera dalam mengambil keputusan, sangat senang untuk 

 mengarahkan orang lain, tak mudah menyerah, suka menyelesaikan 

 sebuah masalah, fokus pada hasil yang sudah didapat, cekatan dalam 

 melakukan sesuatu, dan suka inovasi. Tipe I mempunyai kepercayaan diri, 

 dapat menarik orang banyak, yakin dalam berbicara, semangat terhadap 

 apapun, inspirasi bagi orang lain, selalu optimis, mudah mempengaruhi 

 orang lain, dikenal banyak orang, dan gampang bergaul. Tipe S orangnya 

 tenang, friendship, suka mendengarkan orang lain, penyabar, santai, 

 ikhlas, tidak meledak, seimbang dan tidak asal, kompak, dan pengertian. 

 Tipe C orangnya teliti, analisa, melakukan apa saja dengan  benar, sopan 

 serta sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari kebenaran, dan 

 penyabar.Tipe D dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, itu 

 menandakan bahwa orang ini cenderung menghindari konflik ataupun 

 tantangan, misalnya jika ada kesalahan dalam pelayanan informasi kepada 

 stakeholder, orang ini pasti akan berusaha untuk menutupi kesalahannya 

 tersebut. Tipe I dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung menurun, berarti 

 menandakan bahwa orang ini tidak mudah percaya sama orang lain dan 

 sangat pesimistis dalam melakukan pekerjaan apapun, misalnya orang ini 

 tidak mudah percaya dalam mewakilkan pekerjaannya saat berhalangan 

 ketika mempersiapkan rapat progdi. Tipe S dari grafik 2 ke grafik 1 

 cenderung stabil tetapi agak menurun, itu menandakan bahwa orang ini 

 cenderung sedang mengalami tahap penyesuaian agar tidak terlalu mudah 

 memperlihatkan emosi jika ada kesalahan dalam mengelola dan mengarsip 

 surat progdi perpajakan. Tipe C dari grafik 2 ke grafik 1 cenderung 

 meningkat, itu menandakan  bahwa orang ini semakin takut dalam 

 melanggar peraturan dan sistem yang sudah berlaku, misalnya merekap 

 jumlah mahasiswa wali tiap semester, orang ini akan merasa takut. 
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4.5. Deskripsi Karakteristik Pekerjaan Para Responden Menurut DISC 

Di bawah ini menceritakan tentang tabek deskripsi pekerjaan dari 

masing-masing responden dengan keterangan pendukung untuk 

menganalisa tipe karakter pekerjaan menurut DISC. 

 

a. Deskripsi pekerjan sebagai Kepala Sekretariat Fakultas  

 Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Kepala Sekretariat Fakultas yang ada keterangan pendukung 

untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan DISC, ada 

sekian tugas dan tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan tipe DISC 

yang ada secara singkat, serta deskripsi pekerjaan tersebut tersajikan dalam 

tabel di bawah ini 

 

Tabel 4.14. Deskripsi Pekerjaan Kepala Sekretariat Fakultas 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe  

1. Memimpin staf administrasi (harian) Bertanggung jawab D 

2. Mengelola surat-surat masuk dan keluar 

dari Dekan, WD 1,dan WD 3 (harian) 

Kecermatan & ketelitian C 

3. Membuat surat keputusan : Surat tugas 

dosen, surat keterangan dosen, surat 

keterangan lulus sementara mahasiswa, 

surat keterangan masih kuliah, surat ijin 

penelitian dosen & mahasiswa, surat 

survey tugas MK, dan surat cuti (harian) 

Kecermatan & Ketelitian C 

4. Menyiapkan daftar hadir rapat dan 

mengarsip notulensi rapat (harian) 

Kecermatan & ketelitian C 

5. Legalisir (harian) Cekatan  D 

6. Melakukan briefing semua staf 

administrasi : koordinasi dan evaluasi 

kinerja mingguan (mingguan) 

Bertanggung jawab D 
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7 Membuat surat keputusan untuk 5 program 

studi : SK mengajar dosen tetap & tidak 

tetap, SK dosen wali, SK koord MK, SK 

koord rumpun, SK dosen pembimbing, SK 

wisudawan (bulanan/semester) 

Ketelitian & kecermatan C 

8. Pendaftaran wisuda Pengertian terhadap orang 

lain 

S 

9. Validasi pendaftaran wisuda univ Pengertian terhadap orang 

lain 

S 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 

 

b. Deskripsi pekerjaan sebagai Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana yang ada keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan 

DISC, serta ada sekian tugas lalu tugas tersebut akan diidentifikasi terkait 

dengan tipe DISC yang ada secara singkat dan deskripsi pekerjaan tersebut 

tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.15. Deskripsi Pekerjaan Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Mengelola surat masuk dan surat 

keluar yang terkait dengan WD 2 

(harian) 

Ketelitian & kecermatan C 

2. Bertanggungjawab masalah 

keuangan dengan WD 2 (harian) 

Bertanggung jawab D 

3. Administrasi kehadiran dan 

ketidakhadiran dosen dan staf 

administrasi (harian) 

 

Membutuhkan 

kecermatan 

C 
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4. Pemeliharaan dan perbaikan sarana 

prasarana : melakukan tindak lanjut 

atas segala permasalahan yang 

terkait dengan sarana (harian) 

Bertanggung jawab D 

5. Mengelola kas kecil (harian) Membutuhkan akurasi 

dan ketelitian 

C 

6. Persiapan rapat (harian) Pengertian terhadap 

orang lain 

S 

7. Pemeliharaan dan perbaikan sarana 

prasarana : melakukan tindak lanjut 

atas segala permasalahan yang 

terkait dengan sarana prasarana 

(mingguan) 

Bertanggung jawab D 

8. Membuat jadwal piket hari sabtu 

untuk admin (mingguan) 

Pengertian terhadap 

orang lain 

S 

9. Melakukan pengecekan pengajuan 

dana yang belum direalisasi 

(mingguan) 

Membutuhkan ketelitian 

dan detail 

C 

10. Inventarisasi sarana dan prasarana 

fakultas (bulanan/semester) 

Kecermatan C 

11. Permohonan perlengkapan, ATK 

(bulanan/semester) 

Mudah berkomunikasi 

dengan orang lain 

I 

12. Melakukan rekap atas pengajuan 

dana yang belum direalisasi 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan ketelitian 

dan detail 

C 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 
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c. Deskripsi pekerjaan sebagai Biro Skripsi 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Biro Skripsi yang ada keterangan pendukung untuk menganalisa 

tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan DISC, serta ada sekian tugas, 

tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan tipe DISC yang ada secara 

singkat dan deskripsi pekerjaan tersebut tersajikan dalam tabel di bawah ini 

 

Tabel 4.16. Deskripsi Pekerjaan Biro Skripsi 

No Deskripsi Pekerjaan  Keterangan Tipe 

1. Menerima pendaftaran ujian pra 

skripsi, skripsi, komprehensif. 

Pendaftaran ujian ditutup per 

tanggal 10 tiap bulan: checking 

kelengkapan persyaratan (harian) 

Ketelitian & kecermatan C 

2. Membuat surat permohonan 

menguji ke dosen-dosen atas dasar 

ploting yang dibuat oleh pembantu 

sek.progdi (harian) 

Mudah berkomunikasi dengan 

orang lain 

I 

3.  Adm skripsi membuat berita acara 

ujian pra, skripsi, dan komprehensif 

serta lampiran-lampirannya (harian) 

Ketelitian C 

4. Memberikan daftar peserta skripsi 

dan pra skripsi ke pembantu 

sekretaris jurusan, dan memberikan 

printout semua peserta skripsi 

(mingguan) 

Berinteraksi dengan orang lain I 

5. Pembantu sek.progdi memploting 

dosen penguji skripsi dan pra 

skripsi diserahkan ke administrasi 

skripsi untuk diploting ruang ujian 

(mingguan) 

Ketelitian C 

6. Membagi berkas skripsi kepada 

para dosen penguji (mingguan) 

Berkomunikasi dengan orang lain I 
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7.  Menerima pendaftaran skripsi dan 

pra skripsi bersamaan dengan 

pengisian KRS semester 

(bulanan/semester) 

Bertanggung jawab D 

8. Menyiapkan form pendaftaran yang 

sudah disediakan : checking 

kelengkapan persyaratan 

(bulanan/semester) 

Kecermatan C 

9 Memberikan daftar peserta skripsi 

dan pra skripsi ke pembantu 

sekretaris progdi disertai 

kelengkapan administrasinya 

(bulanan/semester) 

Berinteraksi dengan orang lain I 

10. Membantu sek.progdi memploting 

dosen pembimbing skripsi sesuai 

dengan konsentrasi masing-masing 

(bulanan/semester) 

Ketelitian C 

11. Mengumumkan hasil ploting dosen 

pembimbing ke mahasiswa 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C 

12. Mengirimkan nilai hasil ujian 

skripsi dan komprehensif kepada 

BAA, jurusan, dan fakultas 

(bulanan/semester) 

Membutuhian detail dalam 

bekerja 

C 

13. Merekap tugas membimbing, 

menguji, proposal dan skripsi untuk 

masing-masing dosen 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan ketelitian dan 

detail dalam bekerja 

C 

Sumber : Data Sekunder yang diolah,tahun 2017 
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d. Deskripsi pekerjaan sebagai Adminitrasi Progdi Manajemen, Akuntansi, dan                      

    Perpajakan 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Administrasi Progdi Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan yang 

ada keterangan pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan 

berdasarkan dengan DISC, ada sekian tugas dan tugas tersebut akan 

diidentifikasi terkait dengan tipe DISC yang ada secara singkat dan 

deskripsi pekerjaan itu tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.17. Deskripsi Pekerjaan Administrasi Progdi Manajemen, Akuntansi, dan    

      Perpajakan 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Mengelola dan mengarsip surat 

porgdi manajemen (harian) 

Bertanggung jawab D 

2. Mengirim informasi-informasi 

progdi untuk dosen-dosen (harian) 

Membutuhkan interaksi I 

3. Pelayanan informasi kepada 

stakeholder (harian) 

Membutuhkan interaksi I 

4. Mempersiapkan rapat progdi 

(harian) 

Bertanggung jawab D 

5. Menyiapkan laporan evaluasi per 

semester ke Kopertis Wil.VI 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C 

6. Mengelola dan menyiapkan silabus, 

jadwal kuliah, jadwal UTS, dan 

UAS (bulanan/semester) 

Bertanggung jawab & cekatan D 

7. Merekap jumlah mahasiswa wali 

tiap semester (bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C 

8. Mengajukan permohonan SK/ST 

mengajar (bulanan/semester) 

Berinterkasi dengan orang lain I 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 
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e. Deskripsi pekerjaan sebagai Administrasi S1-S2 Manajemen 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Administrasi S1-S2 Manajemen yang ada keterangan pendukung 

untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan DISC, ada 

sekian tugas dan tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan tipe DISC 

yang ada secara singkat dan deskripsi pekerjaan tersebut tersajikan dalam 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.18. Deskripsi Pekerjaan Administrasi S1-S2 Manajemen 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Mengelola dan mengarsip surat S1-

S2 Manajemen (harian) 

Bertanggung jawab D 

2. Mengirim informasi-informasi 

progdi untuk dosen-dosen (harian) 

Membutuhkan interaksi I 

3. Pelayanan informasi kepada 

stakeholder (harian) 

Berkomunikasi dengan baik I 

4. Merekap kehadiran dosen dan 

mahasiswa (harian) 

Membutuhkan detail dalam bekerja C 

5. Mengelola kas kecil (harian) 

 

Ketelitian & kecermatan C 

6. Menyiapkan keperluan rapat 

(harian) 

Bertanggung jawab & cekatan D 

7. Mengelola dan menyiapkan silabus, 

jadwal kuliah, jadwal UTS, dan 

UAS (bulanan/semester) 

Bertanggung jawab atas 

pekerjaannya 

D 

8. Merekap jumlah mahasiswa wali 

tiap semester (bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 

9. Mengajukan permohonan SK/ST 

mengajar dosen (bulanan/semester) 

Berinteraksi dengan orang lain I 
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10. Membuat kalender akademik 

(bulanan/semester) 

Ketelitian C 

11. Mengajukan honor 

(bulanan/semester) 

Kecermatan C 

12. Mencetak presensi kuliah 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

13. Menghitung, mengirim, dan 

mengajukan honor ujian 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 

14. Membuat jadwal pembayaran 

kuliah (bulanan/semester) 

Ketelitian C 

15. Membuat slip pembayaran kuliah 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 

 

f. Deskripsi pekerjaan sebagai Adminitrasi Akuntansi Kelas Sore  

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Administrasi Akuntansi Kelas Sore yang ada keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan 

DISC, ada sekian tugas dan tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan 

tipe DISC yang ada secara singkat dan deskripsi pekerjaan tersebut 

tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.19. Deskripsi Pekerjaan Adminitrasi Akuntansi Kelas Sore 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Mengelola dan mengarsip surat 

akuntansi kelas sore (harian) 

Bertanggung jawab atas pekerjaan 

tersebut 

D 

2. Mengirim informasi-informasi 

progdi untuk dosen-dosen (harian) 

Berinteraksi dengan baik I 
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3. Pelayanan informasi kepada 

stakeholder (harian) 

Berkomunikasi dengan baik I 

4. Merekap kehadiran dosen dan 

mahasiswa (harian) 

Ketelitian C 

5. Membuat/memasang/melepas 

pengumuman (harian) 

Bertanggung jawab & cekatan D 

6. Mengelola kas kecil (harian) Bertanggung jawab atas pekerjaan 

tersebut 

D 

7. Mengambil pencairan dana di 

fakultas (harian) 

Membutuhkan kesabaran S 

8. Scan file, 

mengelompokan/mendistribusikan 

file ke masing-masing 

orang/bagian/unit (harian) 

Membutuhkan detail dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 

9. Pelayanan perkuliahan (harian) Berkomunikasi dengan baik I 

10. Pelayanan fotocopy (harian) Berkomunikasi dengan baik I 

11. Mengelola dan menyiapkan silabus 

(bulanan/semester) 

Bertanggung jawab atas pekerjaan 

tersebut 

D 

12. Merekap jumlah mahasiswa wali 

tiap semester (bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dalam bekerja C 

13. Mencetak dan menyiapkan presensi 

kuliah+BAP (bulanan/semester) 

Bertanggung jawab & cekatan D 

14. Menyiapkan presensi ujian 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

15. Membuat laporan kehadiran dosen 

setiap minggu ke-6 untuk UTS dan 

ke-12 untuk UAS 

(bulanan/semester) 

Ketelitian C 

16. Merekap/mengajukan honor 

mengajar dosen (bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 
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17. Membantu KRS online 

(bulanan/semester) 

Pengertian terhadap orang lain S 

18. Membuat LPJ kas kecil 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan detail dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 

19. Menjadi panitia-panitia 

(bulanan/semester) 

Berkomunikasi dengan baik I 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017  

 

g. Deskripsi pekerjaan sebagai Bagian Rumah Tangga lt 2,3,4, & 5 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Bagian Rumah Tangga lt 2,3,4, & 5 yang ada keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan 

DISC, ada sekian tugas dan tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan 

tipe DISC yang ada secara ringkas dalam deskripsi pekerjaan tersbut 

tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.20. Deskripsi Pekerjaan Bagian Rumah Tangga lt 2,3,4, & 5 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Membuka ruang-ruang dosen 

(harian) 

Pengertian terhadap orang lain S 

2. Menyiapkan akomodasi rapat 

(harian) 

Cekatan & bertanggung jawab D 

3. Memfotocopy dan 

mendistribusikan surat-surat 

internal dan eksternal (harian) 

Cekatan D 

4. Mengambil ATK dan dibawa ke 

fakultas (mingguan) 

 

 

Cekatan D 



70 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

5. Menyiapkan sarana prasarana ujian 

(skripsi, UTS, UAS, sisipan) 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 

 

h. Deskripsi pekerjaan sebagai Administrasi S2 Manajmen & Akuntansi 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Administrasi S2 Manajemen & Akuntansi yang ada keterangan 

pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan berdasarkan dengan 

DISC, ada sekian tugas dan tugas tersebut akan diidentifikasi terkait dengan 

tipe DISC yang ada secara singkat dalam deskripsi pekerjaan tersebut 

tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.21. Deskripsi Pekerjaan Administrasi S2 Manajemen & Akuntansi 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Menyiapkan perkuliahan (harian) Pengertian terhadap orang lain S 

2. Mengelola dan mengarsip surat S2 

Manajemen / Akuntansi (harian) 

Bertanggung jawab atas pekerjaannya D 

3. Mengirim informasi-informasi 

progdi untuk dosen-dosen (harian) 

Berinteraksi dengan baik I 

4. Pelayanan informasi kepada 

stakeholder (harian) 

Berkomunikasi dengan baik I 

5. Merekap kehadiran dosen dan 

mahasiswa (harian) 

Ketelitian & kecermatan C 

6. Menyiapkan keperluan rapat (harian) Kecermatan C 

7. Mengelola dan menyiapkan silabus, 

jadwal kuliah, jadwal UTS dan UAS 

(bulanan/semester) 

 

Bertanggung jawab atas pekerjannya D 
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8. Merekap jumlah mahasiswa wali tiap 

semester (bulanan/semester) 

Kecermatan & ketelitian C 

9. Mengajukan permohonan SK/ST 

mengajar dosen (bulanan/semester) 

Berinteraksi dengan orang lain I 

10. Mengajukan honor 

(bulanan/semester) 

Berinteraksi dengan orang lain I 

11. Mencetak presensi kuliah 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

12. Menghitung, mengirim, dan 

mengajukan honor ujian 

(bulanan/semester) 

Membutuhkan detai dan ketelitian 

dalam bekerja 

C 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 

 

i. Deskripsi pekerjaan sebagai Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen &  

   Akuntansi 

Di bawah ini merupakan tabel deskripsi pekerjaan pada posisi 

pekerjaan Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen & Akuntansi yang ada 

keterangan pendukung untuk menganalisa tipe karakter pekerjaan 

berdasarkan dengan DISC, ada sekian tugas dan tugas tersebut akan 

diidentifikasi terkait dengan tipe DISC yang ada secara singkat dalam 

deskripsi pekerjaan itu tersajikan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.22. Deskripsi Pekerjaan Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen & 

Akuntansi 

No Deskripsi Pekerjaan Keterangan Tipe 

1. Menyiapkan Perkuliahan (harian) Pengertian terhadap orang lain S 

2. Membuat/menempel/melepas 

pengumuman perkuliahan (harian) 

Bertanggung jawab & cekatan D 

3. Cetak Transkrip (harian) Kecermatan C 
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4. Merekap/melaporkan kehadiran 

dosen dan mahasiswa (harian) 

Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C 

5. Melayani stakeholder (harian) Berkomunikasi dengan baik I 

.6. Melakukan pengecekan nilai untuk 

mahasiswa yang akan mendaftar 

ujian skripsi (harian) 

Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C 

7. Menyiapkan berita acara perkulihan 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

8. Menyiapkan daftar peserta/presensi 

semua mata kuliah 

(bulanan/semester) 

Kecermatan C 

9. Menerima/mengarsip/penyerahan 

nilai (bulanan/semester) 

Kecermatan C 

10. Menyerahkan nilai ke BAA 

(bulanan/semester) 

Cekatan D 

11. Merekap kehadiran mahasiswa 

(bulanan/semester) 

Ketelitian C 

12. Menyiapkan presensi peserta ujian 

(bulanan/semester) 

Kecermatan C 

13. Menempel presensi ujian di papan 

pengumuman (bulanan/semester) 

Bertanggung jawab D 

14. Cetak print out nilai dari dosen 

(bulanan/semester) 

Kecermatan C 

15. Ploting ruang ujian sesuai jadwal dan 

kapasitas (bulanan/semester) 

Ketelitian C 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, tahun 2017 
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4.6. Hasil Kesesuaian Responden Antara Karakter Individu & Pekerjaan 

a. Responden 1  

Posisi jabatan : Admin Akuntansi Kelas Sore  

Tabel 4.23. Hasil Kesesuaian Responden 1 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Bertanggung jawab atas 

pekerjaan tersebut 

D  

 

 

 

 

 

 

S,D,& I 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S & D 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai Sesuai 

2. Berinteraksi dengan baik I Sesuai Tidak 

Sesuai 

3. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai  Tidak 

Sesuai 

4. Ketelitian C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

5. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D Sesuai Sesuai 

6. Bertanggung jawab atas 

pekerjaan tersebut 

D Sesuai Sesuai 

7. Membutuhkan kesabaran S Sesuai Sesuai 

8. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

9. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai Tidak 

Sesuai 

10. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai Tidak 

Sesuai 

11. Bertanggung jawab atas 

pekerjaan tersebut 

 

D Sesuai Sesuai 
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12. Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C  

 

 

 

 

S,D, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 

S & D 

tinggi 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

13. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D Sesuai Sesuai 

14. Cekatan D Sesuai Sesuai 

15. Ketelitian C Sesuai Sesuai 

16. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

17. Pengertian terhadap orang 

lain 

S Sesuai Sesuai 

18. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

19. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe S,D, & I dan 

 karakter asli ( Least ) tipe S & D yang sesuai dengan deskripsi 

 pekerjaannya yang memiliki  tipe I dan S, ini menandakan bahwa orang 

 ini cocok dengan posisi pekerjaannya dikarenakan pekerjaan yang dia 

 kerjakan, sangat berpengaruh atau membutuhkan tipe D dan S yang cukup 

 besar, meskipun tipe lainnya tetap diperlukan namun skalanya sangat 

 kecil. Tipe D sendiri  dibutuhkan karena ada beberapa jenis pekerjaan 

 yang memerlukan kegigihan serta tidak mudah menyerah seperti 

 merekap kehadiran dosen dan mahasiswa yang memerlukan niat dan 

 kesungguhan. Tipe S  dibutuhkan karena ada beberapa jenis pekerjaan 

 yang memerlukan pengertian, kesabaran, dan team player seperti 

 pelayanan informasi kepada  stakeholder dan mengirim informasi – 

 informasi progdi untuk dosen – dosen. Upaya yang harus dilakukan untuk 

 meningkatkan I dari karakter  asli ( Least ) ke karakter adaptasi ( Most ), 

 yaitu dengan cara bertemu dan sering meluangkan waktu mengobrol 

 dengan rekan kerjanya atau sering berinteraksi dengan para stakeholder 

 seperti dosen serta mahasiswa yang sering ditemui dalam pekerjannya 
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 sehari – hari, selain itu bisa mengikuti kegiatan – kegiatan sosial atau 

 lain sebagainya yang diadakan oleh fakultas atau universitas. 

 

  b. Responden 2  

      Posisi jabatan : Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen  

Tabel 4.24. Hasil Kesesuaian Responden 2 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  

I & S 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

2. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D Tidak 

Sesuai 

 Sesuai 

3. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

 Tidak 

Sesuai 

4. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

5. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai  Tidak 

Sesuai 

6. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

7. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

8. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

9. Kecermatan 

 

 

C Tidak 

Sesuai 

 Tidak 

Sesuai 
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10. Cekatan D  

 

 

I & S 

tinggi 

 

 

 

D tinggi 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

11. Ketelitian C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

12. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

13. Bertanggung jawab D Tidak 

Sesuai 

 Tidak 

Sesuai 

14. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

 Tidak 

Sesuai 

15. Ketelitian C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I & S dan karakter 

 asli ( Least ) tipe D serta memiliki karakter pekerjaan tipe I dan S namun 

 karakter aslinya tidak cocok dengan karakter pekerjaannya, karena yang 

 cocok adalah karakter adaptasinya dengan karakter pekerjaan, hal ini 

 menandakan bahwa orang ini sangat tepat berada di posisi pekerjaan yang 

 sekarang sesuai dengan hasil wawancara saya kepada orang tersebut, 

 karena orang ini cepat dalam adaptasi di posisi pekerjaannya dengan tipe S 

 yang pastinya sangat diperlukan dalam pekerjaan seperti melayani 

 stakeholder dan melaporkan kehadiran dosen dan mahasiswa yang 

 membutuhkan pengertian, kesabaran, dan tulus. 
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c. Responden 3  

    Posisi jabatan : Kepala Sekretariat Fakultas  

Tabel 4.25. Hasil Kesesuaian Responden 3 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Bertanggung jawab D  

 

 

 

 

D,C, & S 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

D, I, & S 

tinggi 

Sesuai Sesuai 

2. Kecermatan & ketelitian C Sesuai  Sesuai 

3. Kecermatan & ketelitian C Sesuai Sesuai 

4. Kecermatan & ketelitian C  Sesuai  Sesuai 

5. Cekatan dalam melakukan 

sesuatu 

D  Sesuai  Sesuai 

6. Bertanggung jawab D Sesuai Sesuai 

7. Ketelitian & kecermatan C  Sesuai Sesuai 

8. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  Sesuai  Sesuai 

9. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  Sesuai  Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe D,C, & S dan 

 karakter asli ( Least ) tipe D,I, & S namun karakter pekerjaannya memiliki 

 tipe S yang sesuai dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, 

 namun begitu  meskipun karakter adaptasi dan karakter aslinya sama 

 namun berbeda dengan karakter pekerjaannya, hal itu menandakan bahwa 

 orang tersebut  dari awal sudah tidak sesuai dengan apa yang akan dia 

 lakukan dengan pekerjaannya dan kemungkinan orang itu bekerja karena 

 gajinya tinggi  atau sekedar punya pekerjaan saja biar tidak menganggur, 

 tetapi tidak bekerja dengan loyal dan cenderung terlena dengan 

 pekerjaannya. 
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d. Responden 4  

    Posisi jabatan : Admin Progdi Akuntansi  

Tabel 4.26. Hasil Kesesuaian Responden 4 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Bertanggung jawab D  

 

 

I & D 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

D,I, & S 

tinggi 

 Sesuai Sesuai 

2. Membutuhkan interaksi I Sesuai  Sesuai 

3. Membutuhkan interaksi I Sesuai  Sesuai 

4. Bertanggung jawab D Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

5. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

6. Bertanggung jawab & cekatan D Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

7. Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

8. Berinteraksi dengan orang lain I Tidak 

Sesuai 

 Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I & D dan karakter 

 asli ( Least ) tipe D,I, & S serta memiliki karakter pekerjaan tipe I dan S 

 namun  karakter aslinya tidak cocok dengan karakter pekerjaannya, karena 

 yang cocok adalah karakter adaptasinya dengan karakter pekerjaan, hal 

 ini menandakan bahwa orang ini sangat tepat berada di posisi 

 pekerjaan yang sekarang sesuai dengan hasil wawancara saya kepada 

 orang tersebut, karena orang ini cepat dalam adaptasi di posisi 

 pekerjaannya dengan tipe I dan S yang pastinya sangat diperlukan dalam 
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 pekerjaan seperti pelayanan informasi kepada stakeholder dan mengirim 

 informasi – informasi progdi  untuk dosen – dosen. 

 

e. Responden 5  

    Posisi jabatan : Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana  

Tabel 4.27. Hasil Kesesuaian Responden 5 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Ketelitian & kecermatan C  

 

 

 

 

 

 

S, D, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S,D, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

2. Bertanggung jawab D Sesuai Sesuai 

3. Membutuhkan kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

4. Bertanggung jawab D Sesuai Sesuai 

5. Membutuhkan akurasi dan 

ketelitian 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

6. Pengertian terhadap orang lain S Sesuai Sesuai 

7. Bertanggung jawab D Sesuai Sesuai 

8. Pengertian terhadap orang lain S Sesuai Sesuai 

9. Membutuhkan ketelitian dan 

detail 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

10. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

11. Mudah berkomunikasi dengan 

orang lain 

I Sesuai Sesuai 

12. Membutuhkan ketelitian dan 

detail 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe S,D, & I dan 

 karakter asli ( Least ) tipe S,D, & I yang sesuai dengan deskripsi 

 pekerjaannya yang memiliki  tipe D dan S, ini menandakan bahwa orang 

 ini cocok dengan posisi pekerjaannya dikarenakan pekerjaan yang dia 

 kerjakan, sangat berpengaruh atau membutuhkan tipe S yang cukup 

 besar, meskipun tipe lainnya tetap diperlukan namun skalanya sangat 

 kecil. Tipe D sendiri  dibutuhkan karena ada beberapa jenis pekerjaan 

 yang memerlukan kegigihan serta tidak mudah menyerah seperti 

 bertanggung jawab masalah keuangan dan mengelola kas kecil yang 

 memerlukan niat  dan  kesungguhan. Tipe S  sendiri     dibutuhkan karena 

 ada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan pengertian, kesabaran, 

 dan team player seperti membuat jadwal piket hari sabtu untuk admin dan 

 permohonan perlengkapan serta ATK. 

 

f. Responden 6  

    Posisi jabatan : Admin S1-S2 Manajemen  

Tabel 4.28. Hasil Kesesuaian Responden 6 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Bertanggung jawab D  

 

 

 

S,D, & C 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

D,S, & I  

tinggi 

 

 

Sesuai Sesuai 

2. Membutuhkan interaksi I Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

3. Berkomunikasi dengan baik I Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

4. Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C Sesuai Tidak 

Sesuai 

5. Ketelitian & kecermatan C Sesuai Sesuai 

6. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D Sesuai Sesuai 
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7. Bertanggung jawab atas 

pekerjaannya 

D  

 

 

 

 

 

 

 

 

S,D, & C 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D,S, & I  

tinggi 

Sesuai Sesuai 

8. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C  Sesuai Tidak 

Sesuai 

9. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I Tidak 

Sesuai 

 Sesuai 

10. Ketelitian C Sesuai  Sesuai 

11. Kecermatan C Sesuai  Sesuai 

12. Cekatan  D Sesuai  Sesuai 

13. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C  Sesuai Tidak 

Sesuai 

14. Ketelitian C Sesuai  Sesuai 

15. Cekatan D Sesuai  Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe S,D, & C dan 

 karakter asli ( Least ) tipe D,S, & I yang sesuai dengan deskripsi 

 pekerjaannya yang memiliki  tipe D dan S meski M dan L nya berbeda 

 tapi keduanya sangat diperlukan, ini menandakan bahwa orang ini cocok 

 dengan posisi pekerjaannya dikarenakan pekerjaan yang dia kerjakan, 

 sangat berpengaruh atau membutuhkan tipe D dan C yang cukup besar, 

 meskipun tipe lainnya tetap diperlukan namun skalanya sangat kecil. Tipe 

 D sendiri dibutuhkan karena ada beberapa jenis pekerjaan yang 

 memerlukan kegigihan serta tidak mudah menyerah seperti mengelola 

 kas kecil dan membuat kalender akademik yang memerlukan niat dan 

 kesungguhan. Tipe S  sendiri sangat dibutuhkan karena ada beberapa 

 jenis pekerjaan yang membutuhkan  pengertian, kesabaran, dan team 

 player seperti mengajukan honor dan pelayanan informasi kepada 

 stakeholder. 
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g. Responden 7 

    Posisi jabatan : Admin S2 Akuntansi  

Tabel 4.29. Hasil Kesesuaian Responden 7 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  

 

 

 

 

I & S 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

I & S 

tinggi 

 

 

 

 

 

D,S, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

D,S, & I 

tinggi 

 Sesuai Sesuai 

2. Bertanggung jawab atas 

pekerjaannya 

D  Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

3. Berinteraksi dengan baik I  Sesuai Sesuai 

4. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai  Sesuai 

5. Ketelitian & kecermatan C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

6. Kecermatan  C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

7. Bertanggung jawab atas 

pekerjannya 

D Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

8. Kecermatan & ketelitian C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

9. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I  Sesuai Sesuai 

10. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I  Sesuai Sesuai 

11. Cekatan D  Tidak 

sesuai 

Sesuai 

12. Membutuhkan detai dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 
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 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I & S dan karakter 

 asli ( Least ) tipe D,S, & I serta memiliki karakter pekerjaan tipe S namun 

 karakter aslinya cocok dengan karakter pekerjaannya, tetapi karakter 

 adaptasinya tidak cocok dengan karakter pekerjaannya, hal itu 

 menandakan bahwa orang tersebut belum cepat dalam menyesuaikan 

 dengan posisi pekerjaannya yang sekarang, dia harus banyak belajar lagi 

 untuk proses adaptasi agar dia nyaman dalam bekerja apalagi banyak 

 pekerjaan dengan tipe S yang memerlukan kesabaran, team player dan 

 pengertian seperti pelayanan informasi kepada stakeholder dan 

 mengajukan honor. 

 

h. Responden 8 

    Posisi jabatan : Biro Skripsi  

Tabel 4.30. Hasil Kesesuaian Responden 8 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Ketelitian & kecermatan C  

 

 

 

I,D, & S 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, S, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 Tidak 

Sesuai 

Tidak  

Sesuai 

2. Mudah berkomunikasi 

dengan orang lain 

I Sesuai  Sesuai 

3. Ketelitian C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

4. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I Sesuai  Sesuai 

5. Ketelitian C Tidak 

Sesuai 

 Tidak 

Sesuai 

6. Berkomunikasi dengan orang 

lain 

I  Sesuai  Sesuai 
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7. Bertanggung jawab D  

 

 

 

I,D, & S 

tinggi 

 

 

 

 

D,S, & I 

tinggi 

 Sesuai  Sesuai 

8. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak  

Sesuai 

9. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I  Sesuai  Sesuai 

10. Ketelitian C  Tidak 

Sesuai 

Tidak  

Sesuai 

11. Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

12. Membutuhian detail dalam 

bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

13. Membutuhkan ketelitian dan 

detail dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I dan karakter asli 

 ( Least ) tipe I,D, & S namun karakter pekerjaannya memiliki tipe S yang 

 sesuai  dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, berarti ini sudah 

 jelas bahwa orang tersebut bekerja karena berbagai faktor, hal itu 

 menandakan bahwa orang tersebut dari awal sudah tidak sesuai dengan 

 apa yang akan  dia lakukan dengan pekerjaannya dan kemungkinan orang 

 itu bekerja karena gajinya tinggi atau sekedar punya pekerjaan saja 

 biar tidak menganggur, tetapi tidak bekerja dengan loyal dan cenderung 

 terlena  dengan pekerjaannya. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

i. Responden 9  

   Posisi jabatan : Bagian Rumah Tangga lt 2 & 3  

Tabel 4.31. Hasil Kesesuaian Responden 9 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  

 

I tinggi 

 

 

 

 

 

I,D, & S 

tinggi 

 

 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

2. Cekatan & bertanggung 

jawab 

D Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

3. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

 Sesuai 

4. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

5. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

 Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I dan karakter asli 

 ( Least ) tipe I,D, & S namun karakter pekerjaannya memiliki tipe S yang 

 tidak sesuai dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, namun 

 begitu  meskipun karakter adaptasi dan karakter aslinya sama namun 

 berbeda dengan karakter pekerjaannya, hal itu menandakan bahwa orang 

 tersebut dari awal sudah tidak sesuai dengan apa yang akan dia lakukan 

 dengan pekerjaannya dan kemungkinan orang itu bekerja karena gajinya 

 tinggi atau sekedar punya pekerjaan saja biar tidak menganggur, tetapi 

 tidak bekerja dengan loyal dan cenderung terlena dengan pekerjaannya. 
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j. Responden 10  

   Posisi jabatan : Bagian Perkuliahan Progdi Akuntansi   

Tabel 4.32. Hasil Kesesuaian Responden 10 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  

 

 

 

 

 

 

I,S, & D 

tinggi 

 

 

 

 

 

I,S, & D 

tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

S,D, & I 

tinggi 

 

 

 

 

 

S,D, & I 

tinggi 

 Sesuai Sesuai 

2. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D  Sesuai Sesuai 

3. Kecermatan C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

4. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

5. Berkomunikasi dengan baik I Sesuai  Sesuai 

6. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

7. Cekatan D  Sesuai Sesuai 

8. Kecermatan C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

9. Kecermatan C Tidak  

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

10. Cekatan D Sesuai Sesuai 

11. Ketelitian C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

12. Kecermatan C Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

13. Bertanggung jawab D Sesuai Sesuai 
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14. Kecermatan C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

15. Ketelitian C  Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe I,S, & D dan 

 karakter asli  ( Least ) tipe S,D, & I serta memiliki karakter pekerjaan 

 tipe S namun  karakter aslinya cocok dengan karakter pekerjaannya, tetapi 

 karakter adaptasinya tidak cocok dengan karakter pekerjaannya, hal itu 

 menandakan bahwa orang tersebut belum cepat dalam menyesuaikan 

 dengan posisi pekerjaannya yang sekarang, dia harus banyak belajar lagi 

 untuk proses adaptasi agar dia nyaman dalam bekerja apalagi banyak 

 pekerjaan dengan tipe S yang memerlukan kesabaran dan pengertian 

 seperti melayani stakeholder dan cetak print out nilai dari dosen. 
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k. Responden 11  

    Posisi jabatan : Bagian Rumah Tangga lt 4 & 5  

Tabel 4.33. Hasil Kesesuaian Responden 11 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik Individu Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Pengertian terhadap orang 

lain 

S  

 

C tinggi 

 

 

I & D 

tinggi 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

2. Cekatan & bertanggung 

jawab 

D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

3. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

4. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

5. Cekatan D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe C dan karakter asli 

 ( Least ) tipe I & D namun karakter pekerjaannya memiliki tipe S & C 

 yang  tidak  sesuai  dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, 

 orang  tersebut sudah terlihat jelas bahwa dia bekerja karena berbagai 

 faktor saja bukan karena kenyamanan terhadap pekerjaannya, hal itu 

 menandakan  bahwa  orang tersebut  dari awal sudah tidak sesuai dengan 

 apa yang akan  dia lakukan dengan pekerjaannya dan kemungkinan orang 

 itu bekerja karena gajinya tinggi atau sekedar punya pekerjaan saja biar 

 tidak menganggur, tetapi tidak bekerja dengan loyal dan cenderung 

 terlena  dengan pekerjaannya. 
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l. Responden 12  

   Posisi jabatan : Admin Progdi Perpajakan  

Tabel 4.34. Hasil Kesesuaian Responden 12 

 

No 

Karakteristik Pekerjaan Karakteristik 

Individu 

Kesesuaian 

Keterangan Tipe Most Least Most Least 

1. Bertanggung jawab D  

 

 

 

C & D  

tinggi 

 

 

 

 

I & D 

tinggi 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

2. Membutuhkan interaksi I Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

3. Membutuhkan interaksi I Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

4. Bertanggung jawab D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

5. Membutuhkan detail dan 

ketelitian dalam bekerja 

C Sesuai Tidak 

Sesuai 

6. Bertanggung jawab & 

cekatan 

D Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

7. Membutuhkan detail dalam 

bekerja 

C Sesuai Tidak 

Sesuai 

8. Berinteraksi dengan orang 

lain 

I Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sumber : Data yang telah diperoleh dan diolah, tahun 2017 

 Diskusi Pembahasan 

 Responden ini memiliki karakter adaptasi ( Most ) tipe C & D dan karakter 

 asli ( Least ) tipe I & D namun karakter pekerjaannya memiliki tipe I,S, & 

 C yang sudah sesuai  dengan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, 

 orang  tersebut sudah terlihat jelas bahwa dia bekerja karena berbagai 

 faktor saja bukan karena kenyamanan terhadap pekerjaannya, hal itu 

 menandakan bahwa orang tersebut dari awal sudah tidak sesuai dengan 
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 apa yang akan  dia lakukan dengan pekerjaannya dan kemungkinan orang 

 itu bekerja karena gajinya tinggi atau sekedar punya pekerjaan saja biar 

 tidak menganggur, tetapi tidak bekerja dengan loyal dan cenderung 

 terlena  dengan pekerjaannya. 
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4.7. Hasil dan Pembahasan 

 Hasil dan pembahasan dilakukan sesuai dengan metode DISC yang 

digunakan untuk melihat seperti apa kesesuaian antara karakteristik individu 

dengan karakteristik pekerjaan para responden yang diteliti pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hasil 

dari analisa data DISC 12 orang responden yang sudah diperoleh akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Responden 1 berposisi sebagai Admin Akuntansi Kelas Sore  

Responden 1 berusia 38 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian admin akuntansi kelas sore yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 1 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 14 tahun 6 bulan. Responden 1 

berposisi awal sebagai admin akuntansi kelas sore, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 1 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 1 sesuai 

dengan posisi sebagai admin akuntansi kelas sore saat ini dia bekerja, 

dikarenakan lebih dari setengah hasilnya sesuai dengan karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaannya. 
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Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 1, 

menunjukkan bahwa responden 1 memiliki karakter adaptasi Most S,D, & 

I tinggi dan karakter asli Least S & D tinggi. Responden 1 sesuai berada 

pada posisi sebagai admin akuntansi kelas sore, karena sebagian besar 

pekerjaan bertipe D dan I. Maka posisi dari responden 1 sebagai admin 

akuntansi kelas sore sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

b. Responden 2 berposisi sebagai Bagian Perkuliahan Progdi Manajemen  

Responden 2 berusia 37 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian perkuliahan progdi manajemen yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 2 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 6 tahun 10 bulan. Responden 2 

berposisi awal sebagai bagian perkuliahan progdi manajemen, dan belum 

pernah mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 2 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 2 sesuai 

dengan posisi sebagai bagian perkuliahan progdi manajemen saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tidak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 2, 

menunjukkan bahwa responden 2 memiliki karakter adaptasi Most I-S 
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tinggi dan karakter asli Least D tinggi. Responden 2 sesuai berada pada 

posisi sebagai bagian perkuliahan progdi manajemen, karena sebagian 

besar pekerjaan bertipe C. Maka posisi dari responden 2 sebagai bagian 

perkuliahan progdi manajemen tidak sesuai dan sebaiknya posisinya 

digantikan oleh orang yang tepat untuk karakter pekerjaan tersebut, dan 

responden 2 diposisikan pada posisi pekerjaaan yang sesuai dengan 

karakternya. Pekerjaan yang sesuai untuk responden 2 adalah pekerjaan 

yang bertipe D.I, atau S . Pekerjaan yang sesuai dan direkomendasikan 

buat responden 2 ini yaitu seperti admin akuntansi sore. 

c. Responden 3 berposisi sebagai Kepala Sekretariat Fakultas  

Responden 3 berusia 55 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian kepala sekretariat fakultas yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 3 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 33 tahun 3 bulan. Responden 3 

berposisi awal sebagai admin akuntansi kelas sore, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 3 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 3 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai kepala sekretariat fakultas saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tidak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 
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Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 1, 

menunjukkan bahwa responden 3 memiliki karakter adaptasi Most D,C, & 

S tinggi dan karakter asli Least D,I, & S tinggi. Responden 3 tidak sesuai 

berada pada posisi sebagai kepala sekretariat fakultas, karena sebagian 

besar pekerjaan bertipe C. Maka posisi dari responden 3 sebagai kepala 

sekretariat fakultas sesuai dan baik untuk dipertahankan, karena sudah 

sesuai dengan pekerjaan yang bertipe D,C, dan S.  

d. Responden 4 berposisi sebagai Administrasi Progdi Akuntansi  

Responden 4 berusia 54 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian administrasi progdi akuntansi yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 4 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 30 tahun 10 bulan. Responden 4 

berposisi awal sebagai administrasi progdi akuntansi, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 4 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 4 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai adminitrasi progdi akuntansi saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 
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Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 4, 

menunjukkan bahwa responden 4 memiliki karakter adaptasi Most I & D 

tinggi dan karakter asli Least D,I, & S tinggi. Responden 4 tidak sesuai 

berada pada posisi sebagai administrasi progdi akuntansi, karena sebagian 

besar pekerjaan bertipe D & I. Maka posisi dari responden 4 sebagai 

administrasi progdi akuntansi sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

e. Responden 5 berposisi sebagai Admin Keuangan, Sarana, dan Prasarana  

Responden 5 berusia 53 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian admin keuangan,sarana, dan 

prasarana yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. Responden 5 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang selama 31 tahun 11 bulan. 

Responden 5 berposisi awal sebagai admin keuangan, sarana, dan 

prasarana, serta belum pernah mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 5 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 5 sesuai 

dengan posisi sebagai admin keuangan,sarana, dan prasarana saat ini dia 

bekerja, dikarenakan lebih dari setengah hasilnya sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 5, 

menunjukkan bahwa responden 5 memiliki karakter adaptasi Most S,D, & 
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I tinggi dan karakter asli Least S,D, & I tinggi. Responden 5 sesuai berada 

pada posisi sebagai admin keuanagan, sarana, dan prasarana, karena 

sebagian besar pekerjaan bertipe D,S dan C. Maka posisi dari responden 5 

sebagai admin keuangan, sarana, dan prasarana sesuai dan baik untuk 

dipertahankan. 

f. Responden 6 berposisi sebagai Administrasi S1-S2 Manajemen  

Responden 6 berusia 51 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian administrasi S1-S2 manajemen yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 6 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 25 tahun 6 bulan. Responden 6 

berposisi awal sebagai administrasi S1-S2 manajemen, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 6 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 6 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai adminitrasi S1-S2 manajemen saat ini dia 

bekerja, dikarenakan lebih dari setengah hasilnya sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 6, 

menunjukkan bahwa responden 6 memiliki karakter adaptasi Most S,D, & 

C tinggi dan karakter asli Least D,S, & I tinggi. Responden 6 sesuai berada 



97 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

pada posisi sebagai administrasi S1-S2 manajemen, karena sebagian besar 

pekerjaan bertipe D,I, & C. Maka posisi dari responden 6 sebagai 

administrasi S1-S2 manajemen sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

g. Responden 7 berposisi sebagai Administrasi S2 Akuntansi  

Responden 7 berusia 49 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian administrasi S2 akuntansi yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 7 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 24 tahun 5 bulan. Responden 7 

berposisi awal sebagai administrasi S2 akuntansi, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 7 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 7 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai adminitrasi progdi akuntansi saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 7, 

menunjukkan bahwa responden 7 memiliki karakter adaptasi Most I & S 

tinggi dan karakter asli Least D,S, & I tinggi. Responden 7 sesuai berada 

pada posisi sebagai administrasi S2 akuntansi, karena sebagian besar 
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pekerjaan bertipe D,I, & C. Maka posisi dari responden 7 sebagai 

administrasi S2 akuntansi sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

h. Responden 8 berposisi sebagai Biro Skripsi  

Responden 8 berusia 45 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian biro skripsi yang bertanggung jawab 

kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Responden 8 telah bekerja di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang selama 14 tahun 1 bulan. Responden 8 berposisi awal sebagai 

biro skripsi, dan belum pernah mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 8 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 8 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai biro skripsi saat ini dia bekerja, dikarenakan 

tidak lebih dari setengah hasilnya tidak sesuai dengan karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 8, 

menunjukkan bahwa responden 8 memiliki karakter adaptasi Most I,D, & 

S tinggi dan karakter asli Least D,S, & I sangat tinggi. Responden 8 tidak 

sesuai berada pada posisi sebagai biro skripsi, karena sebagian besar 

pekerjaan bertipe C. Maka posisi dari responden 8 sebagai biro skripsi 

tidak sesuai dan sebaiknya posisinya digantikan oleh orang yang tepat 

untuk karakter pekerjaan tersebut, dan responden 8 diposisikan pada posisi 
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pekerjaaan yang sesuai dengan karakternya. Pekerjaan yang sesuai untuk 

responden 8 adalah pekerjaan yang bertipe D & I. Pekerjaan yang sesuai 

dan direkomendasikan buat responden 8 ini yaitu seperti admin akuntansi 

kelas sore. 

i. Responden 9 berposisi sebagai Bagian Rumah Tangga lt 2 & 3  

Responden 9 berusia 46 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian rumah tangga lt 2 & 3 yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 9 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 21 tahun 2 bulan. Responden 9 

berposisi awal sebagai bagian rumah tangga lt 2 & 3, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 9 ini bekerja dan 

grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 9 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai bagian rumah tangga lt 2 & 3 saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 9, 

menunjukkan bahwa responden 9 memiliki karakter adaptasi Most I tinggi 

dan karakter asli Least I,D, & S tinggi. Responden 9 sesuai berada pada 

posisi sebagai bagian rumah tangga lt 2 & 3, karena sebagian besar 
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pekerjaan bertipe D. Maka posisi dari responden 9 sebagai bagian rumah 

tangga lt 2 & 3 sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

j. Responden 10 berposisi sebagai Bagian Perkuliahan Progdi Akuntansi  

Responden 10 berusia 31 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian perkuliahan progdi akuntansi yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 10 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 3 tahun 3 bulan. Responden 10 

berposisi awal sebagai bagian perkuliahan progdi akuntansi, dan belum 

pernah mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 10 ini bekerja 

dan grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 10  

sesuai dengan posisi sebagai bagian perkuliahan progdi akuntansi saat ini 

dia bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai 

dengan karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 10, 

menunjukkan bahwa responden 10 memiliki karakter adaptasi Most I,S, & 

D tinggi dan karakter asli Least S,D, & I tinggi. Responden 10 tidak sesuai 

berada pada posisi sebagai bagian perkuliahan progdi akuntansi, karena 

sebagian besar pekerjaan bertipe C. Maka posisi dari responden 10 sebagai 

bagian perkuliahan progdi akuntansi tidak sesuai dan sebaiknya posisinya 
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digantikan oleh orang yang tepat untuk karakter pekerjaan tersebut, dan 

responden 10 diposisikan pada posisi pekerjaaan yang sesuai dengan 

karakternya. Pekerjaan yang sesuai untuk responden 10 adalah pekerjaan 

yang bertipe D,I, & S. Pekerjaan yang sesuai dan direkomendasikan buat 

responden 10 ini yaitu seperti admin akuntansi kelas sore. 

k. Responden 11 berposisi sebagai Bagian Rumah Tangga lt 4 & 5  

Responden 11 berusia 45 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian rumah tangga lt 4 & 5 yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 11 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 25 tahun 6 bulan. Responden 11 

berposisi awal sebagai bagian rumah tangga lt 4 & 5, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 11 ini bekerja 

dan grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 11  

sesuai dengan posisi sebagai bagian rumah tangga lt 4 & 5 saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 11, 

menunjukkan bahwa responden 11 memiliki karakter adaptasi Most C 

tinggi dan karakter asli Least I & D tinggi. Responden 11 sesuai berada 
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pada posisi sebagai bagian rumah tangga lt 4 & 5, karena sebagian besar 

pekerjaan bertipe D. Maka posisi dari responden 11 sebagai bagian rumah 

tangga lt 4 & 5 sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

l. Responden 12 berposisi sebagai Adminitrasi Progdi Perpajakan  

Responden 12 berusia 34 tahun yang berposisi sebagai admin di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis berada di bagian administrasi progdi perpajakan yang 

bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Responden 12 telah bekerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang selama 3 tahun 3 bulan. Responden 12 

berposisi awal sebagai administrasi progdi perpajakan, dan belum pernah 

mengalami promosi ataupun mutasi. 

Didasarkan terhadap data yang sudah diperoleh dan diolah, kesesuaian 

bisa dilihat dari seperti apa karakteristik individu sesuai dengan 

karakteristik pekerjaan dari responden. Grafik Most menunjukkan seperti 

apa karakter adaptasi responden saat ini ketika responden 12 ini bekerja 

dan grafik Least menunjukkan seperti apa seseorang beradaptasi dari sifat 

aslinya dengan sifat ketika dia bekerja. Perbedaan yang semakin besar 

antara kedua grafik tersebut memperlihatkan seberapa besar tenaga yang 

dihabiskan untuk proses beradaptasi. 

Hasil dari data yang diperoleh memperlihatkan bahwa responden 12 tidak 

sesuai dengan posisi sebagai adminitrasi progdi perpajakan saat ini dia 

bekerja, dikarenakan tidak lebih dari setengah hasilnya tdak sesuai dengan 

karakteristik individu dan karakteristik pekerjaannya. 

Pembahasannya berdasarkan hasil yang diperoleh dari data responden 12, 

menunjukkan bahwa responden 12 memiliki karakter adaptasi Most C & D  

tinggi dan karakter asli Least I & D tinggi. Responden 12 sesuai berada 

pada posisi sebagai administrasi progdi perpajakan, karena sebagian besar 
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pekerjaan bertipe D,I, & C. Maka posisi dari responden 12 sebagai 

administrasi progdi perpajakan sesuai dan baik untuk dipertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


