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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada saat ini persaingan dunia usaha semakin kompetitif sehingga setiap 

perusahaan harus dapat mengatur dan mengolah sumber daya yang di miliki 

perusahaan dengan tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa 

elemen yang termasuk dalam sumber daya perusahaan, salah satunya sumber daya 

manusia. Menurut Harjanti (2004), sumber daya manusia memiliki kemampuan 

untuk menjadi faktor pembeda (distinction) perusahaan dalam persaingan melalui 

kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dan pekerjaan mereka. 

Faktor sumber daya manusia bersifat menyeluruh di dalam organisasi dan 

memiliki fungsi yaiu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan di dalam sebuah organisasi (Gary Dessler,2010). Oleh karena itu, 

perusahaan harus dapat mengelola sumber daya manusia yang dimiliki karena 

sumber daya manusia tersebut memiliki peran penting sebagai aset utama 

perusahaan supaya dapat berjalan dan terus berkembang untuk bersaing 

dilingkungan bisnis yang semakin kompetitif. 

Pengelolaan sumber daya manusia identik dengan manajemen sumber 

daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yakni ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan,2006). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memerlukan strategi pengembangan 

supaya peran MSDM dapat efektif sebagai perencana, pengelola dan pengendali 

sumber daya manusia. Perusahaan membutuhkan sumber daya yang baik untuk 

mencapai tujuan dan visi misi perusahaan. Pengelolaan dan pembinaan karyawan 

harus dilakukan dengan baik di dalam perusahaan agar kinerja karyawan dapat 

berjalan secara optimal, karena potensi yang dimiliki oleh setiap individu 
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karyawan di maksimalkan oleh perusahaan. Bagian atau unit yang biasanya 

mengurusi SDM dalam perusahaan adalah Departemen Sumber Daya Manusia 

atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau Human Resource Department. 

 Keterkaitan antara karakteristik individu dengan karakteristik pekerjaan 

harus diperhatikan oleh perusahaan, kesesuaian antara kedua karakteristik 

dibutuhkan perusahaan untuk menjadikan setiap karyawan bekerja lebih optimal 

dan di dukung dengan pekerjaan yang sesuai dengan setiap karakter individu 

karyawan. Teori kesesuaian kepribadiaan-pekerjaan (person job-fit) menyatakan 

bahwa ketika kepribadiaan dan pekerjaan sangat cocok maka akan memunculkan 

kepuasan dalam diri karyawan meningkat (Robbins dan Judge, 2008). Alasan 

kesesuaian kepribadiaan individu dengan pekerjaan supaya karyawan dapat 

bekerja dengan baik dan meminimalisir terjadinya kejenuhan dan konflik, 

karyawan juga termotivasi mengoptimalkan kinerjanya dalam jangka panjang 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Mangkuprawira (2003) 

mendefinisikan karakteristik pekerjaan sebagai identifikasi dari berbagai macam 

dimensi yang terkandung dalam suatu rancangan pekerjaan yang secara simultan 

memperbaiki efisiensi organisasi dan kepuasan karyawan. Karakteristik individu 

dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan metode DISC yang memiliki 4 

tipe kepribadiaan yaitu Dominance, Influence, Steady, Compliance. Kinerja 

seorang karyawan  dapat dikatakan menurun apabila hasil pekerjaan yang 

diberikan perusahaan tidak memenuhi target. Salah satu menurunnya kinerja 

seorang karyawan adalah masalah dari individu karyawan itu sendiri atau masalah 

di perusahaan tempat dia bekerja.  

Dalam perekrutan karyawan baru terdapat serangkaian proses tes yang 

dilakukan guna menggali potensi dari calon karyawan. Perusahaan dalam melihat 

kesesuaian calon karyawan dengan pekerjaan dan tempat kerja dapat dinilai 

berdasarkan tes kepribadian. Kepribadian merupakan cara seorang individu 

bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Oleh karena itu tes kepribadian 

mampu menjadi bahan pertimbangan dalam merekomendasikan posisi mana yang 

sesuai dengan tingkat kemampuan calon karyawan. 
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 DISC (Dominant, Influence, Steadiness, Complience) merupakan salah 

satu alat tes kepribadian yang saat ini sering digunakan dalam menggambarkan 

profil kepribadiaan seseorang dengan mengkategorikannya berdasarkan gaya 

kepribadiaan tertentu (Edysen, 2013). Tes ini menyajikan gambaran mengenai 

gambaran diri, gambaran diri di lingkungan sosial dan gambaran diri dalam 

kondisi yang menekan. Alat ini memberikan gambaran mengenai gaya seseorang 

yang dapat memprediksi kecenderungan perilakunya di masa yang akan datang. 

PT Astra International Tbk – Daihatsu yang berada di Jl. Majapahit 111 – 

117 Semarang. PT Astra dalam mengembangkan bisnisnya bergerak pada 

beberapa bidang yaitu showroom, bengkel, service, dan suku cadang. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 

dengan Bapak Dhanniar Kusumo D, selaku HRD bahwa perekrutan karyawan 

yang dilakukan pada perusahaan ini melalui 5 tahap seleksi yang harus dipenuhi. 

Kelengkapan berkas lamaran yang di terima perusahaan, di kelompokan oleh 

HRD untuk kategori sales dan non sales. 5 tahap tersebut adalah Interview dengan 

HRD, Interview sales atau Interview Kepala Bagian (non sales), Psikotes, 

Interview Kepala Cabang, Medical Check Up. 

PT Astra menggunakan tes Psikotes sebagai tes kepribadiaannya yang 

bertujuan untuk mengetahui karakter calon karyawan. Dalam penelitian ini saya 

ingin mengimplementasikan tes DISC sebagai tes kepribadiaan untuk 

mencocokan kesesuaian karakteristik karyawan dengan pekerjaannya. Latar 

belakang pendidikan tidak menjadi syarat khusus bagi perusahaan dalam 

menempatkan karyawan pada jabatannya sedangkan pengalaman kerja merupakan 

nilai lebih. Keunggulan dalam Tes DISC kita dapat mengetahui karakteristik 

individu yang lebih akurat dan dapat menempatkan jabatan yang sesuai dengan 

karakteristik individu tersebut.  

Untuk itu dengan adanya tes DISC dapat memberikan informasi lengkap 

terhadap perusahaan akan karyawan tersebut sehingga perusahaan dapat 

mempertimbangkan keputusan dalam pemilihan sumber daya manusia yang 
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efektif. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitian dengan 

tujuan  untuk melihat kesesuaian antara profil kepribadian dengan job description. 

Di dalam Tes Kepribadiaan yang menggunakan metode DISC (Dominant, 

Influence, Steady and Compliance) akan diketahui tipe kepribadiaan karyawan 

apakah sesuai atau tidak dengan pekerjaan yang digeluti sekarang. Tujuan dari 

karakteristik pekerjaan adalah mengatur seluruh penugasan untuk memenuhi 

kebutuhan dari organisasi. Karakteristik pekerjaan merupakan pedoman dan 

uraian dari sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan organiasasi, karakteristik 

pekerjaan yang baik dan kondusif akan menjadikan karyawan menjadi merasa 

lebih nyaman di dalam bekerja.  

Penempatan karyawan dalam suatu posisi pada PT Astra International Tbk 

– Daihatsu bisa tidak sesuai dengan latar pendidikan atau jabatan sebelumnya, 

dikarenakan penempatan kerja karyawan untuk promosi di dasarkan oleh 

pengalaman kerja dan juga dinilai menggunakan appraisal kerja sebagai 

pertimbangan. Alasan memilih menggunakan metode DISC ini karena mudah 

untuk di gunakan dan cara menghitungnya beda dengan tes yang lain walaupun 

tujuannya sama untuk tes kepribadian. Dari beberapa hal yang dikemukakan 

diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kesesuaian calon 

karyawan dengan pekerjaan dan tempat kerja yang dapat dinilai berdasarkan tes 

kepribadian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengangkat 

judul “Kesesuaian Antara Karakteristik Individu Dengan Karakteristik 

Pekerjaan Menggunakan Metode DISC Pada PT Astra International Tbk – 

Daihatsu Semarang”. 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

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

International Tbk – Daihatsu?  
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2. Bagaimana karaketristik pekerjaan (job description) di setiap posisi yang ada di 

PT Astra International Tbk – Daihatsu?  

3. Bagaimana kesesuaian antara karakteristik individu (job holder) dengan 

karakteristik pekerjaan (job description) pada PT Astra International Tbk – 

Daihatsu? 

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

Astra International Tbk – Daihatsu Semarang.  

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

yang ada di PT Astra International Tbk – Daihatsu Semarang.  

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara karakteristik individu (job holder) 

dengan karakteristik pekerjaan (job description) pada PT Astra 

International Tbk – Daihatsu Semarang. 

 

 1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik  

Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi 

pertimbangan penelitian lain dengan masalah yang sama dalam bidang 

sumber daya manusia.  

 

2. Bagi Praktisi  

Sebagai bahan evaluasi yang dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

untuk melihat kesesuaian antara karakteristik individu job holder dengan 

karakteristik pekerjaan job description. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistemmatika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika 

penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori berisi tentang uraian dari teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang 

dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis, serta teknik pengujian hipotesis. 

 
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab data dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, 

pengumpulan data, sampel yang digunakan, deskripsi variabel penelitian, 

analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

 
BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup berisi simpulan, keterbatasan, dan saran. 

 

 

 

 


