
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

Di Jepang, karakteristik golongan darah merupakan hal yang penting sebagai 

pertimbangan untuk masuk kedalam perusahaan di Jepang. Hal ini dikarenakan 

karakteristik dari setiap jenis golongan darah memiliki sifat yang dibutuhkan di 

dalam suatu perusahaan. Perusahaan Jepang sangat teliti dalam memilih calon 

karyawan mereka agar produksi perusahaan tetap stabil ataupun meningkat. Karena 

hampir seluruh masyarakat Jepang memiliki satu pola pikir atau paham yang 

sama, sehingga mudah bagi mereka untuk mengklasifikasikan karakter seseorang 

berdasarkan golongan darah. 

 

Pola Pikir masyarakat Jepang yang sudah satu paham membuat mereka 

dengan mudahnya  mengklasifikasi karakter  seseorang hanya berdasarkan 

golongan darah. Hal ini juga membuat perusahaan Jepang lebih mudah menilai 

calon pekerja mereka berdasarkan golongan darah. Walaupun secara tes tertulis para 

calon pekerja telah memenuhi persyaratan, perusahaan Jepang tetap menganggap  

proses  wawancara  merupakan  hal  terpenting  pada  saat  memilih calon pekerjaan 

mereka. Karena mereka menggunakan karakteristik dari setiap golongan darah 

untuk mengevaluasi para calon pekerja, pada saat wawancara mereka bisa lebih 

mudah untuk menilai seseorang apakah cocok atau tidak di dalam bidang yang 

sedang ditawarkan oleh suatu perusahaan. 

 

Karakteristik dari setiap golongan darah memiliki keunggulan tesendiri 

dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Hal ini membuat perusahaan lebih 

mudah memilih pekerja karena memiliki karakter yang sesuai dengan bidang yang 

perusahaan tersebut inginkan. Karakter dari orang yang bergolongan darah A di 

dalam pekerjaan adalah mereka merupakan orang yang pekerja keras, detail, 

disiplin, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, berdedikasi, perfeksionis, 

terorganisir, dan dapat bekerja di dalam tim. Karakteristik dengan golongan darah 

B di dalam pekerjaan merupakan orang yang memiliki kemampuan yang luar 

biasa ketika pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai denga minat mereka, karena 



 

 

 
 
 
 
 

 
orang dengan golongan darah B biasanya mengerahkan seluruh kemampuannya dalam 

bidang yang mereka senangi. Selain itu golongan darah B juga merupakan orang yang 

memiliki pemikiran yang fleksibel, kreatif, dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan 

baik. Karakteristik dengan golongan darah AB di dalam pekerjaan adalah mereka 

merupakan orang terorganisir, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Karakteristik 

dengan golongan darah O didalam perkerjaan merupakan orang yang ambisius, optimis, 

percaya diri, pembicara yang bagus, dan memiliki sifat leadership yang tinggi. 

 

Hal-hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam merekrut calon 

pekerja dalam perusahaan Jepang. Akan tetapi hal ini dapat dikatakan  efektif  di  negara  

Jepang  dan  negara-negara  yang  sangat  percaya terhadap golongan darah, atau negara 

yang memiliki masyarakat yang homogen dan memiliki satu paham yang sama. Perusahaan 

di negara-negara lain yang memiliki banyak paham akan sulit menerapkan pola ini karena 

karakter masyarakatnya lebih sulit diklasifikas 


