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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepribadian merupakan sifat yang dimiliki setiap individu. Dalam sebuah 

kepribadian yang dimiliki setiap individu dapat menggambarkan sebuah watak 

maupun ciri-ciri seseorang, baik kepribadian yang dimiliki itu menjerumus pada 

hal positif maupun negatif. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-

beda. Menurut Goni, dkk (2016:2), kepribadian adalah studi ilmu yang 

mempelajari tentang tingkah laku individu, dan setiap individu memiliki tingkah 

laku yang berbeda-beda, sehingga setiap kepribadian individu terlihat unik dan 

memiliki ciri khas. Kepribadian yang sudah ada pada diri individu sangatlah sulit 

untuk dirubah, karena  sudah melekat pada dirinya. Kepribadian seringkali 

menjadi tolak ukur dalam menentukan sebuah pekerjaan dimasa mendatang. 

Pada saat ini orang sulit mencari atau menentukan pekerjaan karena 

kurangnya lapangan pekerjaan. Pekerjaan memiliki peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari karena adanya pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan 

seseorang. Dalam menentukan sebuah  pekerjaan haruslah berhati-hati karena 

akan menyangkut masa depan seseorang. Seseorang yang memiliki suatu 

pekerjaan akan lebih dihargai, begitu juga sebaliknya orang yang tidak memiliki 

sebuah pekerjaan sangat jarang dihargai oleh orang lain. Pemilihan suatu 

pekerjaan merupakan tahap awal dalam memulai sebuah karir.  

Menurut Anshori (2013:159) Kerja adalah cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan untuk menghasilkan uang, orang bekerja bukan hanya sekedar 

mendapatkan uang akan tetapi untuk meningkatkat produktifitas mereka, karena 

kerja bagian dari kehidupan sosial. Setiap orang tidak bisa hidup dengan dirinya 

sendiri sehingga orang harus mempunyai hidup sosial, dengan bekerja mereka 

dapat bersosialisasi antar rekan kerja. 

Pada saat ini mahasiswa bingung untuk menentukan kemana arah yang 

akan mereka tuju setelah lulus kuliah dengan karakter kepribadian yang mereka 



2 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

miliki. Tentu saja mereka ingin memilih pekerjaannya sesuai dengan pribadi yang 

mereka miliki. Sebuah pekerjaan yang didukung dengan sebuah karakter yang 

dimiliki akan membuat  kenyamanan, karena akan berbeda dengan individu yang 

memilih sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter pribadinya.   

pekerjaan juga merupakan sebuah keputusan yang harus diambil bagi 

setiap individu. Alasan penulis meneliti permasalahan ini karena penulis sangat 

tertarik untuk menyelidiki keterkaitan profil kepribadian dan pilihan pekerjaan 

pada mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. Penulis memilih penelitian tentang pekerjaan di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis sebagai topik penelitian, karena perencanaan pekerjaan harus 

di mulai sejak dini, terutama bagi mahasiswa. Selain itu, peneliti juga telah 

melakukan sebuah pra survei pada hari Jum’at tanggal 27 Juli 2018 kepada 

mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata.  Berikut tabel hasil pra survei : 

 

Tabel 1.1 Hasil pra survei 

Sumber: Pra Survei 
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Hasil dari pra survei ini dapat diambil sebuah kesimpulan, bahwa skor 

total tertinggi terdapat pada pertanyaan nomor 5 dengan skor total 47 dan skor 

total terendah terdapat pada pertanyaan nomor 10 dengan skor total 31. Data 

mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata berjumlah 159, tetapi peneliti mengambil 10 orang mahasiswa 

untuk dijadikan sampel, dan dalam penelitian ini peneliti memilih mahasiswa 

angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, 

karena pada saat melakukan pra survei, angkatan 2014  yang sedang mengambil 

skripsi dan memang masanya untuk mengambil/menyusun skripsi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam  

menentukan sebuah pekerjaan sesuai dengan profil kepribadian yang dimilikinya. 

Karena pada masa sekarang mahasiswa masih bingung untuk menentukan 

pekerjaannya, terutama pada mahasiswa angkatan 2014 yang sedang mengambil 

skripsi, selain memikirkan skripsi, mereka juga harus memikirkan bagaimana 

untuk kedepannya setelah lulus. Dengan begitu penulis tertarik untuk menelitinya, 

pada penelitian ini penulis menggunakan alat DISC. Alat DISC merupakan alat 

ukur kepribadian yang membantu individu untuk lebih mengenal seperti apa 

gambaran dari karakter individu masing-masing, karena tidak semua orang dapat 

mengetahui bagaimana gambaran kepribadian yang dimilikinya. 

Menggunakan alat DISC bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku 

dan karakter bagi setiap mahasiswa, sehingga dapat diketahui pekerjaan apa yang 

cocok untuk diambil setelah lulus dengan karakter pribadi yang mereka miliki. 

Alasan penulis meneliti menggunakan alat tes DISC, karena alat tes DISC dapat 

membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana kepribadian yang dimiliki 

seseorang dan pada penelitian terdahulu para mahasiswa menggunakan alat tes 

DISC dalam penelitiannya, selain itu alat tes DISC menunjukkan bahwa setiap 

karakter individu (Dominance, Influence, Steady, Compliance) memiliki 

gambaran dan ciri-ciri tentang bagaimana individu di dalam bekerja dan di posisi 

mana karakter individu masing-masing sesuai dengan pekerjaan (Shin, 2013:43). 

Selain itu  penulis telah mempelajari alat tes DISC pada bidang mata kuliah 
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Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan begitu penulis tertarik 

menggunakan alat ini dalam penelitian. Selain itu penulis menganggap bahwa alat 

ini mudah untuk diaplikasikan dalam  kehidupan. Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka penulis mengajukan sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis 

Kesesuaian Profil Kepribadian dengan Pilihan Pekerjaan Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata (Studi kasus mahasiswa 

yang mengambil skripsi angkatan 2014)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana  profil kepribadian mahasiswa yang sedang mengambil 

skripsi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata? 

2) Bagaimana pilihan pekerjaan mahasiswa yang mengambil skripsi 

angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata? 

3) Bagaimana kesesuaian antara profil kepribadian mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata dengan pilihan 

pekerjaannya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan profil kepribadian mahasiswa yang sedang 

mengambil skripsi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata. 

2) Mendeskripsikan pilihan pekerjaan mahasiswa yang sedang 

mengambil skripsi angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata. 
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3) Mendeskripsikan kesesuaian antara profil kepribadian mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan pilihan pekerjaannya. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan sebuah penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti, bagi akademik 

maupun bagi instansi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1) Manfaat  Akademik 

Peneliti berharap penelitan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama. 

2) Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa  dalam 

bentuk: mengetahui gambaran profil kepribadiannya, dan gambaran 

kesesuaian antara profil kepribadian dan pekerjaan yang dipilih. 


