
44 
Universitas Kristen Maranatha 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Dalam skripsi ini penulis memilih film “Kurosagi” sebagai bahasan, yang 

diangkat dari manga terkenal karya Takeshi Natsuhara dan Kuromaru. Bahasan 

yang dipilih penulis tentang kepribadian tokoh utama dalam film ini, yaitu 

Kurosaki dan Katsuragi melalui teori DISC. Pada dasarnya, DISC mengukur 

empat faktor perilaku seseorang, yaitu: Dominance, Influence, Steadiness dan 

Compliance. 

Pada tokoh Kurosaki, kepribadian yang menonjol ada pada tipe 

kepribadian steadiness dan compliance. Kepribadian steadiness yang terlihat jelas 

pada Kurosaki yaitu kepribadian perfeksionis. Dalam setiap adegan, ciri 

kepribadian ini ditunjukkan lewat aksi-aksi penipuan Kurosaki.  Perencanaan 

Kurosaki sebelum memulai aksinya mencapai detail yang luar biasa bagi penulis. 

Dalam film terlihat isi kamar apartemen Kurosaki yang berisi wig beraneka 

model, topi berbagai profesi, bahkan Kurosaki mempunyai topi polisi, dasi 

berbagai warna, sabuk-sabuk, dan beberapa komputer yang menemani 

pekerjaannya. Tidak hanya detail pada tampilan fisik,  tetapi business acting yang 

mendukung membuat penyamarannya nyaris tanpa cela. Kurosaki yang 

merupakan seorang yang pendiam dan tenang mampu berubah menjadi seseorang 

yang pandai berbicara layaknya sales suatu perusahaan yang menawarkan 

produknya, dan sekaligus menjadi sedikit penggugup dengan seringnya menggigit 

jari dan berbicara dengan takut-takut saat menghadapi atasan perusahaan. 
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Kepribadian compliance yang terdapat pada Kurosaki yaitu sifat 

analitisnya. Menurut penulis, hal ini berhubungan dengan kepribadiannya 

yang perfeksionis. Karena untuk mencapai hasil yang sempurna, segala 

persiapan harus dilakukan dengan detail dan menyeluruh. Perencanaan yang 

detail dan menyeluruh bisa didapat dengan menganalisis. 

Tokoh utama kedua dalam film “Kurosagi” adalah Katsuragi. Dari 

hasil analisis penulis, Katsuragi adalah orang dengan tipe kepribadian 

compliance yang tinggi dan dominance. Hampir seluruh ciri kepribadian pada 

tipe compliance ada pada diri Katsuragi. Compliance adalah tipe kepribadian 

pemikir analitis, mempunyai kecerdasan yang tinggi karena banyak ahli yang 

datang dari tipe kepribadian ini. Maka tidak mengherankan Katsuragi menjadi 

seorang yang terkenal karena kemampuannya dalam memberikan informasi 

yang menjadi pertimbangan penting bagi para penipu sebelum melakukan aksi 

penipuannya dan telah bertahan bertahun-tahun dalam kerasnya dunia 

kriminal penipuan. 

Tipe kepribadian yang juga terdapat pada diri Katsuragi adalah tipe 

kepribadian dominance. Dan pada tipe kepribadian ini, sifat yang jelas 

terdapat pada Katsuragi adalah senang mengambil peranan penting. Dengan 

pekerjaannya sebagai ladang informasi dalam dunia penipuan membuat 

Katsuragi mempunyai peranan penting dalam setiap aksi para penipu ini, 

karena informasi yang diberikan begitu bernilai dan berharga tinggi. 
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Jadi, seperti yang telah penulis uraikan dalam Bab III, Kurosaki 

memiliki tipe kepribadian steadiness dan compliance, sedangkan tokoh 

Katsuragi memiliki kepribadian compliance dan dominance. 


