
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Pesatnya pertumbuhan bisnis dan industri mengakibatkan manajemen 

organisasi menjadi semakin rumit, bukan hanya di negara berkembang 

melainkan pada beberapa negara maju misalnya Amerika, Australia dan negara-

negara maju di Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Jerman. Perusahaan yang 

berdiri pada era globalisasi mulai menaruh fokus terhadap sumberdaya 

manusia. Perusahan-perusahan modern yang sebelumnya percaya dengan 

loyalitas karyawan harus rela kehilangan karyawan yang memiliki potensi 

bergabung pada perusahaan lain yang menjadi kompetitor. 

Menghadapi era globalisasi saat ini dengan ditandai dengan terjadinya 

perdagangan bebas, dimana selalu terjadi perubahan dan kondisi yang berubah-

ubah. Perubahan yang terus menerus, cepat dan dinamis akibat dari kemajuan 

teknologi dan informasi menjadi satu hal yang harus diantisipasi dalam struktur 

dan proses kerja organisasi. Organisasi harus mampu lebih kreatif 

mengembangkan cara yang tepat agar mampu beradaptasi, hal ini akan akan 

berdampak langsung terhadap efektivitas maupun kualitas organisasi. (Capelli, 

2008) 

Upaya perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam 

menghadapi perubahan yang terus menerus salah satunya dengan meningkatkan 



daya saing yang efektif melalui pengelolaan sumber daya manusia sesuai 

dengan standarisasi kompetensi yang disyaratkan, kaena perbedaan kompetensi 

akan terjadi menimbulkan perbedaan kinerja (Taylor, 2007). Kemampuan 

perusahaan sangat bergantung dengan sumber daya manusia yang merupakan 

keunggulan kompetitif dan pengelolaan summber keunggulan lainnya (Moran, 

2000). 

Organisasi dapat memenangkan persaingan dengan kompetitornya 

menggunakan strategi manusia untuk mendapatkan competitive advantage. 

Manusia adalah salah satu faktor keberhasilan bisnis suatu organisasi atau 

perusahan, dikarenakan manusia dapat menemukan ide-ide yang bisa 

diimplementasikan ke dalam suatu tindakan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Perkembangan zaman dan teknologi membuat perusahaan 

menginginkan agar bisnis yang dijalaninya terus tumbuh dan berkembang 

sehingga dapat memenangkan persaingan.  

Kesuksesan organisasi pada abad ke 20 diukur oleh aset yang terlihat 

seperti perlengkapan, bangunan, inventori, uang dan saham, para ahli bekerja 

untuk menyusun dan mengelola peraturan lingkungan kerja yang baik dan 

efisien untuk pekerja. Perkembangan selanjutnya di abad ke 20 yaitu para 

pemimpin bisnis menganggap bahwa asset terpenting dalam sebuah organisasi 

adalah sumber daya manusia yang dikenal sebagai human capital dibandingkan 

dengan modal atau produk baru sehingga sumber daya manusia dijadikan 

sebagai pembeda dalam bisnis perusahaan (Jackson, 2010). 



Hubungan antara human capital dengan competitive advantage yaitu 

dengan talent yang tepat akan menciptakan organisasi yang mampu berinovasi 

dan berubah serta menggunakan hal tersebut sebagai sumber keunggulan yang 

kompetitif. Mencari, memperoleh, dan mempertahankan talent yang tepat 

merupakan hal penting namun tidak cukup untuk menciptakan sebuah 

organisasi dengan keunggulan kompetitif di masa yang akan datang. Organisasi 

harus berupaya menyusun struktur, sistem, proses dan praktik yang tepat di 

lingkungan organisasi, dalam organisasi pasti memiliki orang yang berkualitas 

namun tidak dapat mengelola atau mendukung dengan benar akibatnya 

organisasi gagal untuk memanfatkan talent yang dimiliki dan dalam jangka 

panjang akan menghasilkan kinerja yang buruk (Jackson, 2010). 

Kemajuan perusahaan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun 

eksternal. perubahan lingkungan eksternal yang semakin pesat membuat 

perusahaan harus lebih fokus terhadap perubahan internal yaitu dengan mencari 

dan mempertahankan orang-orang yang memiliki kontribusi baik untuk 

perusahaan, karena hanya orang-orang yang memiliki kontribusi baik, dalam 

jumlah cukup dengan posisi yang sesuai serta dengan pengelolaan yang optimal 

akan mendorong perusahaan untuk semakin kompetitif, hal ini dikenal sebagai 

talent management yang berlaku umum dan sama dalam sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang produk atau jasa. 

Secara umum Capelli (2008) mengartikan tallent management sebagai 

tindakan perencanaan terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan. 



Pentingnya talent management dapat terlihat dari laporan terbaru yang 

menekankan bahwa 70% eksekutif organisasi memusatkan sebagian besar 

waktunya dalam kegiatan talent management. Chief Executive Officer (CEO) 

semakin menyadari jika talent management sangat penting dan tidak dapat 

diserahkan kepada fungsi sumber daya manusia saja. The Boston Consulting 

Group menemukan bahwa meskipun sangat penting talent management adalah 

salah satu fungsi yang harus dikuasai oleh perusahaan, bahkan Beechler dan 

Woodward menyimpulkan bahwa talent management tetap menjadi hal yang 

penting sebagai kunci pengambilan keputusan perusahaan. (Global talent 

management, 2010). 

Fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu semakin berkurangnya jumlah 

orang-orang terbaik dalam perusahaan dikarenakan talent war yang tinggi 

sehingga tidak mengherankan apabila para talent yang memiliki kontribusi 

tinggi bagi perusahaan semakin berkurang dan diperebutkan banyak 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan karyawan 

berpotensi menjadi tugas yang berat terutama bagi perusahaan yang 

menggunakan cara yang konvensioanal.. 

Kesulitan perusahaan dalam mencari dan mempertahankan bakat yang 

tepat serta memiliki karyawan untuk posisi yang tepat dan memastikan agar 

mereka memiliki motivasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Kebutuhan ini 

tampaknya diperhatikan oleh banyak praktisi sumber daya manusia khususnya 

yang beroperasi dalam suatu lingkungan global. Kurangnya talent dan sulitnya 



mencari individu yang sesuai harapan perusahaan adalah masalah serius bagi 

perusahaan di masa depan. Sehingga konsep Talent management sendiri 

penting karena berhubungan dengan pencarian the right man in the right place 

(Capelli dalam Andry 2011).  

Keterlibatan karyawan adalah kunci untuk mempertahankan talent yang 

dimiliki sebuah perusahaan (Glen, 2006). Mengakui keterampilan dan 

pengetahuan karyawan sangat penting dalam organisasi semua sektor, dan 

ukuran untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan (Lyon, 2010). Talent management 

adalah upaya sistematis untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan 

produktivitas dan mempromosikan karyawan (Davies & Davies, 2010). 

Organisasi terbaik adalah organisasi yang fokus terhadap masa depan dan 

memprediksi keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dari individu-

individu yang berbakat, hal ini memerlukan pertimbangan dalam menciptakan 

lingkungan yang tepat atau budaya bakat untuk berkembang. Orang-orang 

berbakat perlu merasa dihargai dan kontribusi mereka dapat membuat 

perubahan positif, karena dengan perasaan dihargai, dan diakui mereka tidak 

hanya akan termotivasi, tetapi akan terlibat dan selaras dengan tujuan organisasi 

(Davies & Davies, 2010). 

Tantangan untuk perusahaan di Indonesia adalah menciptakan budaya 

yang membuat karyawan memahami dan berkomitmen pada strategi dan tujuan 

perusahaan (Haid dan Sims, 2009). Tingkat keterlibatan karyawan dapat 



dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan budaya perusahaan serta kebutuhan 

untuk menempatkan karyawan berpotensi untuk pekerjaan (Collings dan 

Mellahi, 2009). Sifat dan budaya perusahaan dapat memfasilitasi serta 

membantu karyawan menemukan pekerjaannya, sehingga pada akhirnya akan 

menciptakan keterlibatan karyawan di tempat kerja (Alfres et all, 2009). 

Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya menunjukan sangat 

pentingnya manajemen sumber daya manusia bukan sekedar pendukung 

kegiatan administrasi saja namun telah berubah menjadi sektor strategik 

perusahaan karena orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi merupakan 

asset terbesar yang dimiliki perusahaan selain modal dan teknologi.. 

PT Asuransi Jasindo (Persero) adalah perusahaan jasa yang sangat 

membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk 

menciptakan rasa aman dan percaya terhadap konsumen. Mutu dari sumber 

daya manusia berkorelasi pada pelayanan yang baik terhadap konsumen 

sehingga manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat memberikan 

keunggulan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Sejak tahun 2006 PT 

Asuransi Jasindo ikut bergabung dalam sebuah forum Capital Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas karyawan dalam rangka mencapai kesuksesannya. 

(Kebijakan Umum Direksi PT Asuransi Jasindo (Persero) 2011). 

 

 

 



1.2.  Rumusan Masalah 

Berikut beberapa rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan  uraian pada 

latar belakang, diantaranya: 

1. PT. Asuransi Jasindo dipandang perlu untuk menghadapi persaingan 

memperoleh serta mempertahankan HRD yang kompetensinya sesuai 

dengan job desk pekerjaannya dan dibutuhkan Perusahaan. 

2. PT. Asuransi Jasindo harus menerapkan penyaringan HRD salah satunya 

dengan cara penerapan talent management. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang dapat ditarik, diantaranya: 

1. Bagaimana praktek dan implementasi talent management di PT Asuransi 

Jasindo (Persero)? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam talent management di PT Asuransi 

Jasindo (Persero)? 

3. Solusi apa yang dilakukan dalam talent management di PT Asuransi 

Jasindo (Persero) 



1.4. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah : 

PT. Asuransi Jasindo dianggap perlu 

untuk mempersiapkan calon HRD 

dengan kompetensi pekerjaan yang 

baik 

Kajian : 

Seleksi penerimaan karyawan dengan 

syarat dan ketentuan yang baik 

Karyawan dengan penilaian yaitu 

memiliki syarat dan ketentuan baik 

Karyawan dengan penilaian yaitu memiliki 

syarat dan ketentuan yang kurang baik dan 

butuh pendampingan oleh mentor 

Pemetaan Talent 

Pembentukan 

TALENT POOL 

Proses pendampingan calon karyawan 

selama kurang lebih 6 Bulan 



1.5. Tujuan Penelitian 

Kajian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi potensi talent management pada PT. Asuransi Jasindo 

(Persero)  

2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam talent management di 

PT. Asuransi Jasindo (Persero). 

3. Mengetahui solusi yang dilakukan dalam talent management di PT. 

Asuransi Jasindo (Persero). 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Kajian ini memiliki beberapa manfaat yang terbagi menjadi: 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Temuan dalam kajian ini memberi sumbangsih terhadap pengembangan 

di bidang ilmu manajemen sumberdaya manusia serta melalui 

pengembangan model yang ada saat ini akan dapat digunakan sebagai 

acuan pada penelitian berikutnya. 

1.6.2. Manfaat praktis 

Penelitian ini memberikan sumbangan teknis bagi para praktisi 

manajemen sumber daya manusia di perusahaan terutama untuk 

mengatasi masalah seputar talent dalam organisasi serta perencanaan 

terkait kebutuhan talent dalam organisasi. 

 



1.7.   Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan susunan dalam penulisan penelitian ini: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang permasalahan serta fenomena yang 

terjadi di PT. Asuransi Jasindo, rumusan masalah, kegunaan 

penelitian, tujuan serta manfaat atas penelitian yang dibuat. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan uraian teori-teori serta temuan-temuan sebelumnya 

yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan dasar 

dalam menganalisis hasil penelitian serta kerangka pemikiran. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk merancang 

kajian ini dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif 

yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Populasi 

dan sampel serta teknik dan analisis data dijelaskan pada 

bagian ini. 

 

 

 

 

 


