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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman dan teknologi di era saat ini, tidak pernah bisa lepas 

dari peran manusia. Manusia sebagai individu adalah unik. Unik artinya bahwa 

manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain dan tidak ada manusia yang 

sama persis di muka bumi ini walaupun dilahirkan kembar (Sunaryo : 2004). Jika 

pimpinan memahami hal ini dengan baik maka ia akan mampu menggerakkan 

karyawannya dengan lebih arif dan bijak yang tujuannya adalah pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien (Sopiah, 2008 : 13). Dalam lingkungan kerja, 

individu-individu ini sering disebut sumber daya manusia. 

Dalam perusahaan atau organisasi, peranan sumber daya manusia ini sering 

diabaikan, padahal sumber daya manusia adalah aset paling penting yang harus 

dimiliki oleh perusahan atau organisasi dan harus dipertahankan (Samsudin, 2009 

: 21). Sumber daya manusia juga merupakan pusat laba karena semua aktivitas 

yang terjadi di organisasi semua dikendalikan oleh sumber daya manusia (Dessler, 

2015 : 5). Sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan atau organisasi 

perlu dikelola agar bisa bekerja sesuai tujuan perusahaan atau organisasi.  

Objek penelitian yang digunakan adalah penyiar Bhinaya Channel. 

Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian tipe kepribadian karyawan dengan  

jabatan penyiar. Berdasarkan pra survei, Bhinaya Channel adalah radio streaming  

yang dibentuk oleh perusahaan marketing communication agency Bhinaya. Kantor 

perusahaan dan studio radio ini berada di Menara Suara Merdeka lantai 12, Jalan 

Pandanaran no. 30, Semarang. Bhinaya Channel sudah beroperasi selama tiga 

tahun.  

Di tahun 2018, ada empat penyiar yang resign dan ada tiga penyiar baru 

yang masuk. Hal tersebut menunjukkan tingkat turnover yang cenderung tinggi. 

Penyiar yang keluar dalam rentang September 2018 – Desember 2018, beralasa n 

bahwa sudah tidak bisa menyesuaikan jadwal siaran dengan kesibukan yang lain. 

Selain iu, mereka beralasan bahwa Bhinaya Channel kurang cocok dengan diri 

mereka. Turnover yang cenderung tinggi dapat mengganggu suasana kerja dan 
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membuat karyawan lain melakukan adaptasi karyawan baru terlalu sering. Hal ini 

tentu tidak efektif untuk sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Salah satu hal yang dibutuhkan Bhinaya Channel yaitu seleksi. Seleksi 

adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang 

kompeten. Jadi seleksi adalah proses memilih sekelompok pelamar yang sesuai 

menempati posisi tertentu dan berkompeten (Hasibuan, 2017 : 46). Seperti 

contohnya orang yang realistis berada dalam situasi yang realistis lebih sesuai 

daripada orang yang realistis berada dalam situasi yang konvensional (Robbins 

dan Judge, 2012 : 161). Kesesuaian tipe kepribadian dengan jabatan terbukti 

penting, dibuktikan di hasil pengolahan angket kinerja Guru SDIT Adzkia 

menggambarkan bahwa rata- rata kinerja guru Sekolah Dasar Islam Terpadu 

(SDIT) Adzkia Padang dengan total capaian responden sebesar 93,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru SDIT Adzkia Padang masuk pada kategori 

sangat baik. Sebanyak 58 orang (79%) Guru SDIT Adzkia Padang memiliki tipe 

kepribadian yang sesuai pekerjaan sebagai guru, dan masuk kategori baik. 

Sedangkan 15 orang (21 %), memiliki tipe kepribadian yang kurang sesuai dengan 

pekerjaan sebagai guru (Ismira, 2016). Itu artinya tipe kepribadian bisa menjadi 

indikator kesesuaian karyawan dengan jabatan. 

Saat ini ada enam penyiar yang aktif di Bhinaya Channel. dengan hendak 

mencari tahu, apakah penyiar yang masih aktif memiliki tipe kepribadian yang 

sudah sesuai dengan jabatan penyiar radio. Jabatan penyiar di Bhinaya Channel 

tentu mempunyai deskripsi spesifikasi pekerjaan yang sudah ditetapkan. 

Myers Briggs Type Indicator ini dipilih karena dapat mengetahui minat, 

bakat, kecakapan, kemampuan, tipe kepribadian dari karyawan dan juga tes ini 

mampu mengetahui karakter kepribadian karyawan yang kemudian dapat 

disesuaikan dengan jabatan. Instrumen penilaian berisi 60 pertanyaan bagaimana 

individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Klasifikasi tersebut 

kemudian dikombinasikan ke dalam 16 tipe kepribadian.  

Pentingnya penelitian ini, adanya kesesuaian tipe kepribadian dengan 

pekerjaan, karyawan akan cenderung lebih termotivasi untuk mengoptimalkan 

kinerjanya dalam jangka panjang dan berani mengutarakan gagasan untuk 

membentuk organisasi yang inovatif. Hal tersebut akan menguntungkan pihak 
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perusahaan karena tujuan organisasi semakin mudah tercapai. Pentingnya 

penelitian ini untuk karyawan dapat mengintepretasikan tugas dengan benar sesuai 

deskripsi pekerjaan yang tersedia sehingga karyawan dapat tau kepribadian 

mereka dan mengembakan potensi mereka. Dari latar belakang tersebut, penelitian 

ini berjudul “Kesesuaian Tipe Kepribadian Penyiar Radio dengan Jabatan 

Penyiar Radio di Bhinaya Channel dengan Menggunakan Tes Myers-Briggs 

Type Indicator”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana tipe kepribadian penyiar Bhinaya Channel menggunakan tes 

Myers-Briggs Type Indicator?  

2. Bagaimana deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan penyiar di Bhinaya 

Channel?  

3. Bagaimana kesesuaian antara tipe kepribadian penyiar dengan jabatan 

mereka di Bhinaya Channel? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tipe kepribadian penyiar Bhinaya Channel menggunakan 

tes Myers-Briggs Type Indicator. 

2. Untuk mengetahui spesifikasi jabatan penyiar Bhinaya Channel.  

3. Untuk mengetahui kesesuaian tipe kepribadian penyiar dengan jabatan 

mereka di Bhinaya Channel. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :  

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu 

manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam konteks kesesuaian tipe 

kepribadian dengan jabatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan konteks 

yang terkait.  
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2. Praktisi 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak Bhinaya Channel dalam 

memilih dan menangani penyiar. Hal itu karena pihak Bhinaya Channel 

sudah paham benar bagaimana tipe kepribadian para calon penyiar dan 

penyiar. Diharapkan hal ini bisa membuat kedua pihak lebih terbuka dan 

dalam suasana kerja yang nyaman. Penyiar dapat berkarir optimal dan pihak 

manajemen dapat memperlakukan setiap penyiar dengan baik.


