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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

Organisasi yang sukses salah satunya dapat dilihat dari tercapainya tujuan 

organisasi. Sukses merupakan sebuah proses pencapaian tujuan. Salah satu 

kebutuhan utama yang dihadapi oleh para pemimpin organisasi adalah 

mendapatkan, mengelola dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

handal yang dapat membantu organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuanya. 

Apabila sumber daya manusia yang dimilikinya sukses dalam bekerja, secara 

tidak langsung akan mensukseskan organisasi itu sendiri, dalam bentuk 

pencapaian tujuan-tujuan organisasi. 

Salah satu hambatan dalam pertumbuhan perusahaan yaitu kurang 

mengetahui karyawan yang tidak berbakat. Sebaiknya perusahaan perlu 

mengembangkan perilaku karyawannya agar karyawan menjadi taat dan 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, memiliki ide besar, dapat 

memanfaatkan kebebasan untuk bereksperimen dan bertindak, mendukung untuk 

memperjuangkan ide baru, mendukungan dalam memeperjuangkan ide saat 

pihak oposisi sangat menentangnya. 

Perusahaan harus mengantisipasi persoalan yang terjadi dengan 

dukungan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, yang tentunya dengan 

memperkerjakan dan mempertahankan karyawan terbaik, cerdas, dan sangat 

beragam dalam rangka melakukan inovasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan 

dan menemukan tenaga kerja yang berbakat. Suatu perusahaan harus memiliki 

karyawan yang akan mampu bekerja sama melaksanakan proses yang lebih baik 

ditempat kerja. Perusahaan perlu menyediakan bagi bakat tersebut, sumber daya 

yang sesuai untuk inovasi. 

Talenta dapat didefinisikan sebagai kapabilitas yang dipakai untuk 

menciptakan nilai yang dihargai dan diakui oleh pemilik kepentingan 
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(stakeholder) utama yaitu pemilik, manajer, dan pelanggan. Karyawan berbakat 

harus mengetahui cara agar pekerjaan mereka sesuai dengan rantai nilai yang ada 

dan tidak hanya melakukan pekerjaan rutin dengan baik namun juga hebat dalam 

melakukan pekerjaan mereka, khususnya untuk komponen yang sangat penting. 

Komponen yang sangat penting biasanya memerlukan sejumlah sikap proaktif, 

kreatif, inisiatif, dan kreatifitas. Apabila karyawan berbakat tidak selalu bekerja 

secara maksimal dan dikendalikan secara cerdik oleh manajemen, maka sebagian 

besar kemampuan mereka sia-sia saja. Sesungguhnya, bakat akan tebuang 

percuma apabila tidak diakui, tidak dikembangkan, tidak diekspresikan, tidak 

disempurnakan, dan tidak ditingkatkan. Smith dan Rutigliano (2007) edisi 

terjemahan, alih bahasa: Y. Istiyono Wahyu dan Sigit Suriyanto. 

Sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan 

memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi, 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan kunci sukses 

tercapainya tujuan organisasi, untuk menilai kualitas dari sumber daya manusia 

yang ada dapat diukur dari kinerja pegawai. Hasil kerja pegawai merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Setiap karyawan tentu memiliki keinginan atau harapan dari perusahaan 

tempat mereka bekerja. Apabila keinginan dan harapan  mereka terpenuhi maka 

mereka harus memberikan apa yang diinginkan oleh perusahaan, yaitu keahlian 

dan kreativitas   yang   diwujudkan   dalam   kinerja   karyawan.   Penilaian   

kinerja  tersebut merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa para pekerja mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan dan 

memberikan hasil kerja yang memuaskan sehingga dapat menaikkan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Kinerja perusahaan sangat tergantung oleh 

kinerja bawahannya, oleh karena itu perusahaan menetapkan standar kinerja 

yang harus dicapai karyawan, perusahaan melakukan penilaian kinerja. 

Dalam mencapai kinerja yang baik seorang karyawan harus memilikirasa 

kesediaan dan tingkat kemampuan untuk melakukan kegiatan. Karena dengan 
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rasa kesediaan dan tingkat kemampuan karyawan, semua kegiatan dapat 

dilaksanakan yang sesuai dengan rencana dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya, sedangkan apabila karyawan tidak memiliki rasa kesiapan dan 

kesediaan dalam melaksanakan kegiatan maka semua kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan juga 

hasilnya pun tidak maksimal pada pekerjaannya. Anwar Mangkunegara 

(2006:9). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja 

seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya secara baik dan 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Tujuan organisasi akan mengalami hambatan dalam pencapaiannya 

karena faktor kemampuan pekerja, keterampilan pekerja, situasi di dalam 

organisasi dan motivasi pekerja yang kurang baik. Apabila hal-hal tersebut tidak 

dapat diselesaikan dengan baik maka kinerja organisasi akan mengalami 

gangguan akibat kinerja yang kurang baik sehingga perkembangan organisasi 

kedepan akan mengalami penurunan. 

Selain itu juga perusahaan/organisasi belum bisa menciptakan suatu 

lingkungan yang internal yang menantang, yaitu dengan lingkungan yang positif. 

Tantangan yang positif menciptakan produk, strategi dan layanan yang lebih 

baik. Menurut Coffman dan Monalia (2007:5) untuk menciptakan suatu 

lingkungan yang menantang perusahaan perlu: 

1. Temukan karyawan yang berbakat. 

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan. 

3. Menghargai kinerja. 

4. Menciptakan suatu lingkungan yang tidak menimbulkan rasa takut. 

5. Menghilangkan batasan antara warna kulit, ras, usia, dan gender. 

Organisasi atau instansi yang bergerak di bidang keamanan negara adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting di 

dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu 

kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan 

masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam 

Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok kepolisian Negara Republik 

Indonesia: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan 

hukum dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. (http://e-journal.uajy.ac.id/4141/2/1HK08085.pdf) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut memiliki pegawai untuk 

memiliki kinerja yang tinggi, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. 

Padahal faktor yang mendasar dalam menunjang kinerja seperti bakat harus 

diperhatikan agar pegawai dapat taat dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya dengan tujuan agar pegawai tersebut dapat memberikan kinerja yang 

maksimal kepada organisasi sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Di era 

globalisasi saat ini yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, peningkatan 

pelayanan dan tuntutan masyarakat kepada organisasi POLRI merupakan suatu 

kondisi yang tidak dapat dihindarkan, ini jelas menuntut anggota POLRI untuk 

dapat memberikan pelayanan prima dan kinerja yang optimal, sehingga dapat 

menumbuhkan birokrasi POLRI yang profesional. Seiring dengan kebutuhan 

tersebut, terkadang timbul beberapa permasalahan dimana saat pegawai-pegawai 

tersebut telah tersedia untuk melaksanakan tugasnya tetapi kinerja yang diberikan 

pegawai kepada organisasi malah berbanding terbalik dengan yang diharapkan. 

Bakat adalah kelebihan/keunggulan alamiah yang melekat pada diri kita 

dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Ubaydillah (2006) 

Menurut Malayu (2000:93) Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Menurut Royani (2007) disimpulkan bahwa 5 indikasi yang menyebabkan 

kinerja meningkat apabila bekerja sesuai dengan bakat yang dimiliki karyawan 

http://e-journal.uajy.ac.id/4141/2/1HK08085.pdf
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adalah karyawan tertarik untuk melakukan pekerjaanya secara alami, cepat, 

mempelajari dan menguasai pekerjaan tersebut, secara otomatis akan menemukan 

langkah dalam menyelesaikan pekerjaan, dan akan merasa puas, tidak ada beban, 

dan senang melakukan pekerjaan tersebut. 

Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan antara profil talenta (bakat) dengan kinerja yang selanjutnya akan 

dibahas lebih dalam di bab lain.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti hubungan profil 

talenta dengan kinerja. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah 

“HUBUNGAN PROFIL TALENTA DENGAN KINERJA BAGI 

ANGGOTA POLRI DI POLSEKTA ARCAMANIK BANDUNG”. 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditetapkan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi profil talenta anggota POLRI di Polsekta 

Arcamanik Bandung. 

2. Bagaimana hubungan antara profil talenta dengan kinerja bagi anggota 

POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung. 

1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi, yang berkaitan dengan hubungan profil talenta  dengan kinerja  

anggota POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini: 

1. Dapat mengidentifikasi dari 34 tema anggota POLRI di Polsekta 

Arcamanik Bandung. 

2. Dapat mengetahui hubungan antara profil talenta dengan kinerja bagi 

anggota POLRI di Polsekta Arcamanik Bandung. 
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1.4    Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat member manfaat bagi semua pihak, baik 

penulis, perusahaan, maupun pihak lain yang membutuhkan. 

1. Bagi Polsekta Arcamanik Bandung, sebagai bahan informasi mengenai 

kepegawaian, dimana segala keterangan dari penulis dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam menangani masalah kepegawaian terutama 

mengenai profil talenta dan pencapaian kinerja pada anggota POLRI. 

2. Bagi pihak lain yang berminat dalam upaya meningkatkan kualitas 

SDM, penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut. 

3. Bagi penulis: 

a. Dapat lebih memahami fakta yang sebenarnya mengenai profil talenta 

dan pencapaian kinerja, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk 

pengembangan teori yang ada, khususnya di bidang MSDM. 

b. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 

MSDM, terutama mengenai profil talenta dan kinerja. 

 

1.5    Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan 

verifikatif. Menurut Sugiyono (2004:10) bahwa:  

“Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan 

cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian 

data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan 

gambaran mengenai masalah yang ada”. 

Metode verifikatif menurut Marzuki (2005:7), metode verifikatif adalah 

“menguji suatu pengetahuan”. Metode verifikatif bertujuan untuk melakukan 

pengujian hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 
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Cara pengambilan data yang dilakukan: 

1. Library Research (StudiLiteratur)  

Yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku 

catatan dan literature lain yang dapat dijadikan referensi yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Field Research (PenelitianLapangan) 

Yaitu langsung kepada perusahaan yang dijadikan objek penelitian, 

cara pengambilan data dengan teknik: 

 

a. Wawancara 

Merupakan teknik pengambilan data dimana penulis 

mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak 

perusahaan, meminta dan mempelajari dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

b. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti. 

c. Kuesioner 

Data yang diperoleh dengan cara menjabarkan suatu daftar 

pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap tentang 

objek yang ditelitipada responden. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah data primer yang selanjutnya akan 

diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Polsekta Arcamanik Bandung 

yang berlokasi di Jalan Cisaranten Kulon Bandung. Adapun waktu 

penelitian dilakukan sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan selesai. 


