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BAB I 

 PENDAHULUAN 

     

1.1 Latar Belakang  

 

Manusia dalam sebuah organisasi merupakan salah satu hal yang 

menjadikan tenaga kerja sangat penting kelangsungan kehidupan usaha 

organisasi untuk mencapai tujuan, karena manusia merupakan perencana , 

pelaku,dan penentu di dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia 

berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan dan mengelola organisasi dengan 

baik di suatu perusahaan. 

Sebuah organisasi atau perusahaan pasti mempunyai permasalahan. Peran 

sumberdaya manusia sangat penting di dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan karena peran sumberdaya manusia berfungsi sebagai mesin 

penggerak di sebuah organisasi atau perusahaan. Organisasi membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkompeten untuk mencapai visi dan misi sebuah 

organisasi atau perusahaan , dimana sumber daya manusia yang berkompeten 

dapat menunjang produktifitas organisasi. 

Mengelola karyawan dalam sebuah organisasi akan menghasilkan 

karyawan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi . 

Kinerja karyawan dapat dikatakan menurun bila target dari organisasi tidak 

tercapai , penurunan kinerja karyawan itu bisa di sebabkan karena kurang baik 

nya pengelolaan karyawan atau masalah pribadi dari orang tersebut atau 

masalah di perusahaan tempat dia bekerja. Karyawan sangat di tuntut untuk 

profesional,tidak boleh melibatkan urusan pribadi di dalam pekerjaan karena itu 

bisa mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Penempatan karyawan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut dan dengan karakteristik 

karyawan tersebut dapat menurunkan kinerja karyawan tersebut,karena 
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kesesuaian keterampilan dan kepribadian dari karyawan tersebut sangat 

menunjang produktivitas karyawan dalam menjalankan tugas nya.  

  

Dalam mengelola sumber daya manusia di internal perusahaan adalah hal 

yang sangat penting serta memerlukan ke hati – hatian karena jika salah dalam 

mengelola sumber daya manusia bisa berakibat fatal dan perusahaan akan 

mengalami kerugian. Kesamaan atau kecocokan antar karakter individu dengan 

karakter pekerjaan yang akan di lakukan oleh karyawan,perusahaan harus 

meninjau terlebih dahulu apakah karyawan tersebut cocok untuk melakukan 

pekerjaan tersebut atau posisi yang di berikan oleh perusahaan tersebut. 

Kepribadian atau karakteristik individu dalam penelitian ini dapat dilihat 

dengan metode DISC yang memiliki 4 tipe kepribadian yaitu Dominance , 

Influence , Steady , Compliance. Karyawan yang bekerja di perusahaan pasti 

memiliki karakter yang berbeda satu sama lain karena manusia pasti memiliki 

karakter yang berbeda satu antara lain nya yang menjadikan perusahaan harus 

dapat mengelola ber macam macam tipe karakteristik yang berbeda dan 

perusahaan harus mampu menempatkan karyawan sesuai dengan karakteristik 

individu. Karakteristik pekerjaan merupakan sifat dan tugas yang meliputi 

tanggung jawab, macam tugas dan tingkat kepuasan yang di peroleh dari 

pekerjaan itu sendiri. Di sebuah organisasi dalam menentukan job description 

sebuah pekerjaan perusahaan pasti sudah memikirkan apa saja tugas dan 

wewenang dari pekerjaan atau jabatan tersebut.  

 Dalam melakukan setiap pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan 

karyawan ingin merasa tidak terbebani oleh pekerjaan tersebut dan merasa 

nyaman melakukan segala tugas atau pekerjaan yang di berikan oleh perusahaan 

tempat dia bekerja. Kesesuaian antara karakter setiap individu dan karakteristik 

pekerjaan dapat membantu karyawan dalam mengetahui kepribadian nya dan 

dapat mengetahui di posisi pekerjaan apa tipe kepribadian tersebut sesuai.  

  Penelitian ini dilakukan di CV Ilham putera semarang dengan melibatkan 

seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut CV ilham putera 
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bergerak dalam bidang jasa logistik dan pengiriman barang dengan bendera 

JNE karena CV Ilham putra adalah salah satu pemegang lisensi dari JNE. 

  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di CV ilham putera pada 

tanggal 27 april 2018 yang bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman 

barang di semarang dan wawancara dengan manager CV ilham putera di 

peroleh hasil bahwa latar belakang pendidikan karyawan tidak menjadi tolak 

ukur dalam menjalankan tugas di perusahaan tersebut dan juga dalam 

penempatan karyawan pada suatu jabatan tertentu. Penempatan karyawan pada 

jabatan tertentu di perusahaan tersebut tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk mutasi 

karyawan kejabatan lain hanya di dasarkan pada suatu posisi yang 

membutuhkan tenaga kerja untuk mengisi posisi tersebut yang kosong.  

Dalam wawancara yang  di lakukan di CV Ilham putera di temukan  bahwa 

karyawan dengan back ground pendidikan pemasaran mendapatkan posisi di 

bagian akuntansi, ini sangat bertolak belakang dengan latar belakang 

pendidikan karyawan tersebut. Dengan tidak cocok nya latar belakang 

pendidikan karyawan tersebut dengan posisi yang dia isi di perusahaan tersebut 

dapat menghambat pekerjaan nya dan menghambat perusahaan dan 

menimbulkan masalah seperti laporan keuangan tidak sesuai deadline yang di 

tentukan atasan,bahkan salah dalam mengerjakan laporan keuangan tersebut 

tidak sesuai dengan arahan atasan nya. Dan di CV Ilham putera  belum 

menerapkan metode DISC pada perekrutan nya dan hanya menggunakan test 

psikologi saja,sehingga membuat kurang maksimal dalam mengenali karakter 

individu yang akan di terima bekerja di perusahaan tersebut.    

 Promosi jabatan,penempatan karyawan mutasi jabatan dan latar belakang 

karyawan yang ada di CV ilham putera sangat menarik untuk saya jadikan 

bahan penelitian tentang kesesuaian karakteristik individu dengan karakter 

pekerjaan . Dengan menggunakan metode DISC maka akan di ketahui seperti 

apa karakter para pegawai di perusahaan CV ilham putera dan apakah sudah 

sesuai dengan jabatan yang di berikan oleh perusahaan terhadap karyawan . 
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Penggunaan metode DISC di dasari oleh matakuliah Psikologi Manajer Sumber 

Daya Manusia yang saya dapatkan di perkuliahan.  

 

 Alasan untuk menggunakan metode DISC adalah metode tersebut mudah 

untuk di aplikasikan dalam dunia nyata. Berdasarkan latar belakang di atas 

maka di ajukan sebuah penelitian dengan judul “Kesesuaian Antara 

Karakteristik Individu Dengan Karakteristik Pekerjaan Menggunakan 

Metode DISC Pada Karyawan Perusahaan CV ilham Putera Semarang “ 

1.2.Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang berada di atas , masalah yang dapat di uraikan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana karakteristik individu pada perusahaan CV Ilham Putra ? 

2. Bagaimana karakteristik pekerjaan pada perusahaan CV Ilham Putra ? 

3. Bagaimana saling kesesuaian antara karakteristik individu dan karakteristik 

pekerjaan di perusahaan CV Ilham Putra ? 

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik individu di perusahaan tersebut  

2. Untuk mengetahui karakteristik pekerjaan pada perusahaan tersebut 

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara karakteristik individu dengan 

karakteristik pekerjaan pada perusahaan tersebut  
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Manfaat Penelitian  

Dalam menyusun sebuah penelitian di harapkan dapat memberikan sebuah 

kontribusi dan manfaat kepada seluruh pihak , baik bagi peneliti mapun pihak 

instansi . Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut  :  

1. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya supaya bisa di kembangkan 

lebih baik lagi dan dapat menjadi pertimbangan penelitian lain dengan masalah 

yang sama dalam sumber daya manusia  

2. Bagi Praktisi 

 Sebagai bahan evaluasi untuk instansi tersebut yang dapat 

memberikan masukan untuk melihat kesesuaian antara karakteristik 

individu dan karakteristik pekerjaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


