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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang 

handal memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan sumber daya yang lain. 

Manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan jalannya bisnis suatu 

perusahaan. Hal ini dikarenakan manusia dapat menemukan ide-ide yang 

kemuadia ditransformasikan kedalam suatu tindakan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Untuk dapat terus tumbuh dan berkembang ditengah perubahan 

lingkungan eksternal yang semakin pesat, sebuah perubahan harus memfokuskan 

diri kepada perubahan faktor internalnya yaitu untuk mencari, menarik dan 

mempertahankan orang-orang terbaik bagi perusahaan. Brian (2015: 423) 

mengemukakan : pegawai bernilai tinggi karena memberikan nilai yang jauh lebih 

tinggi kepada perusahaan dibandingkan pegawai lainnya dengan menciptakan 

produk inovatif, terobosan penjualan, proses bisnis yang efisien dan lain-lain. 

Memperlakukan pegawai yang berprestasi setara dengan yang lainnya akan 

berdampak pada tidaknya terpenuhinya internal equlity sehingga menibulkan  

ketidakpuasan pegawai berprestasi tersebut. 

 Perusahaan tahu bahwa mereka memiliki bakat terbaik agar berhasil 

dipasar global yang semakin kompetitif dan kompleks. Untuk alasan tersebut 

dalam beberapa tahun terakhir ini, manajemen talenta telah menjadi prioritas 

untuk perusahaan diseluruh dunia. Manajemen talenta adalah kegiatan sistematis  

dan terorganisasi dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia sehingga 

menarik lebih banyak orang dan memiliki tingkat tertinggi sumber daya manusia. 

Namun, itu harus sepenuhnya sesuai dengan arah strategis perusahaan. 

 Manajemen talenta dalam perusahaan, mengacu pada langkah-langkah 

khusus perusahaan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan 

kelompok orang-orang bertalenta. Manajemen talenta juga menunjukkan 
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pendekatan yang sengaja diambil oleh sebuah perusahaan unuk menarik, 

mengembangkan dan mempertahankan orang-orang dengan bakat dan 

kemampuan untuk memenuhi tidak hanya persyaratan saat ini tetapi juga 

kebutuhan perusahaan dimasa depan ketersediaan talenta (talent avaibility) 

dengan keahlian dan pengalaman tertentu, masih menjadi fokus dan perhatian 

banyak perusahaan di Indonesia.  . 

 Tren tenaga kerja yang saat ini terjadi diper tentang pegawai dalam 

perusahaan belum dimanfaatkan dengan baik, bukan karena kompetensi individu 

tetapi akibat pekerjaan yang didesain tidak cocok, semakin ketatnya persaingan 

pasar negara berkembang, dan tenaga kerja semakin beragam, dari latar belakang 

sosial, negara budaya, dan generasi. Khusus pada perbedaan tingkat generasi, 

memiliki cara pandang berbeda satu sama lain. Dalam menanggulangi masalah 

talenta, perusahaan harus memastikan bahwa upaya mereka untuk membangun 

tempat kerja dimasa depan memiliki dampak material pada daya tarik dan 

produktivitas. 

 Ketersediaan talenta (talent avaibility) dengan keahlian dan pengalaman 

tertentu, masih menjadi fokus dan perhatian banyak perusahaan di Indonesia. 

Alasannya, persaingan bisnis yang semakin ketat dan perkembangan teknologi 

penunjangnya menuntut ketersediaan talenta dengan keterampilan dan 

pengalaman kerjayang sesuai dengan perkembangan tersebut. Selain 

soalketersediaan, isu penting terkait talenta adalah bagaimana kemampuan 

perusahaan meretensu orang-orang terbaiknya itu (telent retention). Hal ini 

merupakan konsekuen logis dan kondisi ketersediaan talenta yang terbatas, 

sementara kebutuhan akan mereka terus meningkat. Diantara tanda era ini adalah 

kompetisi bisnis yang semakin ketat, termaksud keharusan perusahan lokal 

bersing dengan perusahaan dari lingkungan regional (misalnya akibat kesepakatan 

MEA) bahkan global. Dan tidak bisa dipungkiri adalah perkembangan teknologi, 

khususnya teknologi konsumer (seperti Smartphone dan mobile app) dan media 

sosial. 
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 Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2017: 2) mengemkakan : kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. 

  Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang selalu melakukan penilaian 

kinerja pegawai secara berkala. Perusahaan juga harus melakukan usaha untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kemampuan atau bakat parapegawainya. 

Hal ini dikarenakan lebih sulit mempertahankan pegawai yang telah diketahui dan 

diakui memiliki tingkat kompetensi yang tingggi yang telah berpengalaman, 

daripada melakukan rekruitmen guna mendapatkan pegawai yang baru untuk 

untuk menggantikan posisi karyawan lama tersebut. 

 Perusahaan sendiri hanya akan mempromosikan pegawai-pegawai yang 

memenuhi kompetensi-kompotensi yang di butuhkan dan di persyaratkan oleh 

perusahaan. Salah satu contoh PT. Perkebunan Nusantara IV tidak terlepas dari 

kondisi-kondisi diatas karena itu perusahaan perlu memperbaiki kinerja pegawai. 

Perusahaan perlu memperbaiki kinerja pegawai. Perusahaan perlu 

mengembangkan model kompetensi yang dapat dijadikan pengembangan sumber 

daya manusia. 

 PT. Perkebunan Nusantara IV adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. Mengusahakan perkebunan dan 

pengolahan komoditas kelapa sawit. Mencakup pengolahan areal dan tanaman, 

menghasilkan dan memasarkan komoditas sebagai bahan baku industri dan 

kegiatan pendukung lainnya. PTPN IV memiliki 30 unit kebun yang mengelola 

kelapa sawit, dan 3 unit proyek pengembangan kebun inti kelapa sawit, 1 unit 

proyek pengembangan kebun plasma kelapa sawit, yang menyebar di 9 

kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, 

Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailling 

Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 15 unit Pabrik Kelapa Sawit 

(PKS) dengan kapasitas 575 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, dan 1 unit 

pabrik pengolahan inti kelapa sawit dengan kapasitas 450 ton per hari. 



4 

 

 

 

 Dalam mengelola dan mendistribusikan hasil bumi tentu saja PT. 

Perkebunan Nusantara IV harus memiliki tenaga kerja yang harus memiliki tenaga 

kerja yang handal dan kompeten dalam bidangnya. Tentunya agar tetap selalu 

menjaga kualitas hasil alam yang diproduksi. Namun pada kenyataanya tidak 

semua sumber daya manusia yang tersedia memiliki kualifikasi yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Berikut adalah Tabel 1.1 penilaian kinerja pegawai 

bagian DM PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

Tabel 1.1 

Daftar penilaian kinerja pegawai bagian sumber daya manusia  

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan 

No  Nilai Prestasi 

Kerja 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

1 Sangat baik 51,65 53,64 51,82 

2 Baik  40,00 38,77 40,35 

3 Sedang  7,23 5,84 6,42 

4 Kurang  1,12 1,75 1,41 

5 Total  100 100 100 

  

 Berdasarkan tabel 1.1 terlihat adanya indikasi yang menunjukkan adanya 

penilaian kinerja pegawai tahun 2016 sampe 2018 pada PT. Perkebunan 

Nusantara IV Medan. Terdapat 2 (dua) aspek penilaian kinerja tersebut yaitu: 

Penilaian Kinerja dan Kompetensi individu. Adapun indikator aspek penilaian 

dari penilaian kinerja yaitu: Disiplin/Kehadiran, Ketepatan Waktu, Penyelesaian 

Tugas, dan Ketetpatan Hasil Penyelesaian Tugas. Sedangkan indikator aspek 

penilaian dari Kompetensi Individu yaitu: Kerjasama Tim dan Inisiatif. Dikatakan 

sangat baik apabila bobot setiap kriteria mwndapat nilai > 4,5-5,0, baik apabila 

bobot kriteria bernilai > 4,1-4,4, sedang > 3,0-4,0, kurang apabila bobot setiap 

kriteria < 3,0. 
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 Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan kinerja tahun  2016-2017 pada 

kategori sangat baik dan kurang, sedangkan pada kategori baik san sedang terjadi 

peningkatan tahun 2017-2018. Terjadinya peningkatan kinerja disebabkan oleh 

meningkatnya persentase pegawai pada 4 (empat) aspek penilaian (ketepatan 

waktu penyelesaian tugas, ketepatan hasil penyelesaian tugas, kerjasama tim dan 

inisiatif), walaupun tidak diikuti oleh peningkatan penilaian Disiplin/Kehadiran 

pada tahun 2016-2017. Sedangkan pada tahun 2017-2018 pada kategori sangat 

baik dan kurang terjadi penurunan kinerja pegawai dan juga pada tahun 2017-

2018 pada kategori baik dan sedang juga terjadi penurunan kinerja pegawai yang 

disebabkan oleh menurunnnya persentase ke 5 (lima) aspek penilaian terhadap 

kinerja pegawai tersebut yaitu Disiplin/Kehadiran, Ketepatan Waktu Penyelesaian 

Tugas, Ketepatan Hasil Penyelesaian Tugas, Kerjasama Tim dan Inisiatif. 

 Terjadinya penurunan kinerja pegawai disebabkan oleh kurang mampunya 

paegawai dalam menyelesaikan tugas dalam standar waktu yang telah ditentukan, 

memerlukan arahan yang terus menerus dari atasan, kurang partisipasif, kurang 

mampu menciptakan suasana bersahabat dan menunjukkan sikap hormat terhadap 

kontribusi orang lain dan juga kurang inisiatif selalu berusaha menghindari 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan. 

 Adanya tantangan trend demografi dan krisis talent menjadikan 

perusahaan harus mampu menghadapinya dengan melaksanakan sebuah strategi 

yang efektif dalam mengelola human capital. Salah satu strategi pengelolaan 

human capital yang efektif dilaksanakan dalam tantangan trend demografi dan 

krisis talent  adalah dengan melaksanakan talent pool. Talent pool merupakan 

bagian dari strategi untuk mengelola aliran bakat dalam suatu organisasi untuk 

memastikan tersedianya pasokan talent dengan menyelaraskan orang-orang yang 

tepat dengan pekerjaan yang tepat dan waktu yang tepat. 

 Asesmen telent pool karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan 

dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaring suksesor/kader sesuai dengan 

kualifikasi jabatan secara obyektif untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong. 
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Asesmen dilaksanakan bagi karyawan yang akan dipersiapkan menjadi calon 

karyawan Strata I, II, III. Pelaksanaan seluruh proses asesmen dilakukan secara 

mandiri oleh Sub Bagian Asesmen Sumber Daya Manusia PTPN IV. 

 ATP yang dilakukan oleh Sub bagian Asesmen – Bagian Sumber Daya 

Manusia PTPN IV menggunakan kombinasi dari berbagai ragam prosedur 

individual asesement dan metode assement center (AC). Penggunaan beberapa 

metode asesmen ini diharapkan akan menghasilkan data kompetensi ataupun 

potensi karyawan secara representatif. Selain itu, asesmen juga menggunakan 

multiple assessor  guna menghindari subjektivitas. Penilaian kompetensi mengacu 

terhadap 12 kompetensi yang ditetapkan Kementerian BUMN, sekaligus beberapa 

kompetensi teknis sesuai core bussines PTPN IV yang dilengkapi dengan 

evidence (bukti) perilaku agar tetap obyektif. Guna mendapatkan hasil yang 

obyektif dan tetap menjaga kualitas output hasil asesmen, maka Sub bagian 

Asesmen Bagian Sumber Daya Manusia membedakan materi asesmen sesuai 

Starta jabatan, begitu pula Asesor. 

 Adapun kriteria karyawan yang akan diikutkan asesmen talent pool strata 

I, II, dan III sebagai berikut: 

a. Asesmen talent pool  strata I diikuti oleh Asisten Kepala, dan Kepala Sub 

Bagian. 

b. Asesmen talent pool strata II diikuti oleh Asisten Tanaman , Asisten 

Teknik & Pengolahan, Asisten AKU, Staf Sub Bagian dan Staf Kebun. 

c. Asesmen talent pool Pejabat Sementara (Pjs) starta III diikuti oleh 

Mandor Besar, Mantri Kantor dan Tap Kontrol. 

 Pada tahun 2018, PTPN IV telah melaksanakan asesmen talent pool  

terhadap 661 karyawan dengan rincian sebagai berikut: 

Starta 2016 2017 2018 

Calon Starta I 45 32 31 

Calon Starta II 111 89 122 
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Calon Starta III 39 109 83 

Jumlah 195 230 236 

Jumlah peserta Asesmen Talent Pool berdasarkan Starta 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah peserta yang 

mengikuti Asesmen talent pool selalu bertambah dari tahun 2016-2018. Ini berarti 

hampir setiap tahunnya terdapat pegawai yang memiliki kualifikasi dan 

keterampilan yang tinggi, karena pada dasarnya Program ini bertujuan untuk 

memastikan pegawai potensial tersebut diberikan perlakuan terbaik berupa 

pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya untuk mengoptimalisasikan kompetensi 

yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal guna 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Untuk terus dapat meningkatkan hasil kinerja pegawai dan mampu 

bersaing dimasa depan, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan harus 

memiliki sumber daya manusia terbaik. Sumber daya manusia terbaik itu adalah 

sumber daya yang memiliki kelebihan yang akan menjadi pemimpin masa depan 

perusahaan atau yang biasa kita sebut talenta. Akan tetapi PT. Perkebunan 

Nusantara (PTPN) IV Medan belum dapat mengidentifikasikan talenta pegawai, 

untuk itu perlu dirumuskan kriteria talenta hingga membuat peta talenta yang 

dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan dalam mendapatkan 

daftar kandidat pegawai yang harus dipromosikan, dikembangkan, maupun 

diberhentikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Talenta terhadap 

Kinerja Pegawai PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh manajemen talenta 

terhadap kinerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 

IV adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja 

pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

• Penelitian dapat digunakan menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia terutama hal-hal yang 

berkaitan dengan manajemen talenta dan kinerja karyawan dan dapat 

menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah kedalam dunia nyata. 

2. Bagi perusahaan 

• Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai masukan dan pertimbangan untuk mengetahui arti penting 

pengaruh adanya manajemen talenta terhadap kinerja pegawai. 

• Dapat membantu dalam memberikan ide, saran, dan pemikiran bagi 

penigkatan kinerja pegawai. 

3. Bagi pihak lain 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam teori Talent 

Management dan kinerja pegawai. 



 

9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Pegawai 

2.1.1 Pengertian Kinerja  

 Setiap perusahaan baik perusahaan jasa maupun industri, menginginkan 

agar perusahaannya dapat terus bersaing dan bertahan. Hal ini tentu saja didorong 

oleh peningkatan kinerja seluruh karyawan. Dimana terdapat peningkatan secara 

kuantitas maupun kualitas dari hasil yang maksimal yang telah dilakukan oleh 

karyawan terhadap pekerjaannya sesuai dengan job description yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

 Menurut Widodo (2015; 131) secara etimologi, kinerja berasal dari kata 

prestasi kerja (performance). Bahwa istilah kinerja dari kata job performance atau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan padanya. 

 Menurut Amstrong dalam widodo (2015; 136), kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Sedangkan menurut 

Nawawi dalam Widodo (2015; 131), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non 

material.  

 Rivai (2014: 14) mengemukakan kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu dan telah disepakati bersama. 
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 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

yang dicapai karyawan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah menjadi 

tanggung jawabnya dan hasil yang diberikan sesuai dengan standar operasional 

perusahaan.   

2.1.2 Faktor-Faktor Kinerja Pegawai 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Siagian (2017 :44) 

menyatakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor, yaitu: kompensasi, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin 

kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lain. 

 Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015; 133): kinerja dipengaruhi 

oleh: 

a. Kualitas dan Kemampuan Pegawai 

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, 

motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai. 

b. Sarana Pendukung 

Yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, 

kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang berhubungan 

dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan sosial, keamanan 

kerja). 

c. Supra Sarana 

Yaitu hsl-hsl ysng berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan 

hubungan industrial manajemen. 

2.2.3  Aspek-aspek Kinerja Pegawai 

 Seorang pegawai tidak akan mampu bekerja dengan baik jika tidak 

memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya tersebut, meskipun 

pekerjaan itu selesai dikerjakan, namun tidak membuahkan hasil yang 

memuaskan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kinerja seorang pegawai, 

pengetahuan bidang tugas pekerjaan yang bersangkutan sangat penting. 
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 Menurut Rivai (2014; 17) kinerja mempunyai empat aspek yaitu: 

a. Kemampuan  

b. Penerimaan tujuan perusahaan 

c. Tingkatan tujuan yang dicapai 

d. Interaksi antara tujuan dan kemampuan para pegawai dalam perusahaan 

dimana masing-masing elemen tersebut berpengaruh terhadap kinerja 

seseorang.  

2.2.4  Indikator Kinerja Pegawai 

 Adapun kinerja pegawai menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

adalah sebagai berikut:  

a. Kualitas (Quality) 

Merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan 

mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan. 

b. Kuantitas (Quantity) 

Merupakan jumlah yang dihasilkan, misalkan jumlah rupiah, jumlah unit, 

jumlah siklus, kegiatan yang dihasilkan. 

c. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

Adalah tingkat sejauh mana suatu tingkatan diselesaikan pada waktu yang 

dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu 

yang tersedia untuk kegiatan lain. 

d. Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness) 

Adalah tingkat sejauh mana penggunaan daya organisasi (manusia, 

keuangan, teknologi, material)/  dimaksimalkan untuk mencapai hasil 

tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber 

daya. 
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 Berdasarkan uraian teori di atas, yang dijadikan sebagai indikator kinerja 

adalah: 

1. Kualitas  

2. Kuantitas  

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektifitas Biaya 

2.2  Manajemen Talenta  

2.2.1  Pengertian Manajemen Talenta 

 Menurut Pella (2011; 70): manajemen talenta merupakan faktor pembeda 

kinerja setiap pegawai didalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jika sebuah 

perusahaan ingin meningkatkan profit dalam lini bisnis yang sedang dijalani dan 

terus menumbuh kembangkan perusahaan yang ada, maka perusahaan wajib 

memfokuskan kepada mencari, menarik dan mempertahankan pegawai-pegawai 

yang terbaik. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang visi, misi dan nilai 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dijalankan oleh sejumlah pegawai 

yang bertalenta yang bekerja secara bersama-sama dan bersinergi. 

 Pegawai-pegawai yang memiliki telenta inilah yang harus dikelola oleh 

perusahaan dengan baik dengan sistem manajemen yang baik pula. Sistem 

manajemen telenta yang dilaksanakan secara terpadu dan selaras dengan fungsi 

manajemen lainnya akan memberikan peningkatan kinerja bisnis dan kinerja 

pegawai yang nyata. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang 

menciptakan budaya perkembangan talenta dengan baik. Budaya pengembangan 

talenta pegawai terdiri dari program-program yang secara spesifik terdiri dari 

strategi perusahaan dalam memilih pegawai yang tepat, menempatkan pegawai 

sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, memberikan pelatihan 

dan pengembangan pegawai sahingga dapat meningkatkan kinerja didalam 

bekerja dan mempertahankan para pegawai memberikan kompensasi (Pella & 

Afifah, 2011). 
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 Manajemen talenta di dalam sebuah perusahaan memiliki dua peran  

utama. Peran pertama yaitu menjadi value creator dan peran kadua menjadi value 

protector. Sebagai value creator, tugas setiap manajer dan pimpinan di sebuah 

perusahaan adalah menghasilkan manusia-manusia yang memliki nilai. Model 

value creator membuat setiap individu didalam perusahaan bernilai tinggi yang 

kemudian menyebarkan nilai dlakam hiyungan deret ukur ke segala arah untuk 

menghasilkan momentum perubahan berskala besar. Sebagai value proctector 

berarti bahwa perusahaan melakukan segala macam cara untuk melindungi 

individu dengan telenta bernilai tinggi yang dihasilkan agar tidak hilang ditelan 

godaan organisasi lainnya (Pella & Afifah, 2011). 

 Untuk mengartikan manajemen talenta harus memahami terlebih dahulu 

apa yang dimaksud dengan talenta itu sendiri. Talenta adalah manusia-manusia 

yang ingin dipelihara perusahaan karena kelebihannya. Talenta juga dapat 

diartikan sebagai pegawai yang diidentifikasi memiliki potensi menjadi pemimpin 

masa depan perusahaan (company future leader) (Pella & Afifah, 2011). 

 Berdasarkan pengertian talenta tersebut, maka yang dimaksud dengan 

manajemen talenta adalah suatu proses untuk memastikan kemampuan perusahaan 

mengisi posisi kunci pemimpin masa depan perusahaan (company future leader) 

dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan (unique skill and high 

strategic value). Manajemen talenta juga dapat diartikan sebagai manajemen 

strategis untuk mengelola aliran talentan dalam suatu perusahaan dengan tujuan 

memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan pagawai-pegawai 

yang tepat berdasarkan tujuan strategis perusahaan dan prioritas kegiatan 

perusahaan atau bisnis perusahaan (Pella & Afifah, 2011). 

 Pengertian lain dari manajemen talenta adalah sebagai suatu proses 

komperensif dan dinamis untuk mengembangkan sekumpulan manusia berpotensi 

tertinggi dalam organisasi melalui pengembangan yang searah dan terintergrasi, 

yang praktiknya dilakukan para pemimpin yang terkait dalam perusahaan, 

berkaitan dengan aktivitas menarik pegawi yang memiliki talenta, menyeleksinya, 
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mengembangkannya dan memeliharanya. Arti lainnya menyebutkan bahawa 

manajemen talenta adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa 

posisi-posisi kunci dalam perusahaan dapat diisi secara internal dengar cara 

terlebih dahulu, memantapkan suatu kelompok pusat pengembangan talenta yang 

terdiri atas sekumpulan sumber daya manusia perusahaan yang memiliki 

keterampilan tinggi dan berkualifikas (talent pool). Mendapatkan orang yang tepat 

dengan kemampuan dan keterampilan yang tepat serta ditempatkan didalam posisi 

yang tepat merupakan defenisi umum dari manajemen talenta. 

 Manajemen talenta memiliki manfaat bagi perusahaan seperti perusahaan 

akan mendapatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, orang yang bertalenta tersebut dapat dikembangkan untuk 

menerima tanggung jawab yang lebih luas dan lebih besar serta pengangkatan dan 

pemilihan orang-orang bertalenta tersebut dapat diambil dari sumber internal. 

 Pegawai-pegawai yang memiliki kualifikasi dan keterampilan tinggi, 

dipilih dan dimasukkan ke dalam suatu program pusat pengembangan talent 

(talent pool). Program ini bertujuan untuk memastikan pegawai potensial tersebut 

diberikan perlakuan terbaik berupa pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya 

untuk mengoptimalisasikan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang maksimal guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Manajemen talenta merupakan proses yang berkesinambungan yang 

terdiri dari: 

a. Membuat rencana kebutuhan talent 

b. Membangun citra untuk menarik best talent dari talent pool 

c. Mematikan talent yang baru masuk ke perusahaan ke dalam level 

produktif 

d. Melaksanakan program mempertahankan talent yang terbaik 

e. Memfasilitasi aliran talent terus-menerus ke unit, lokasi, departemen, 

strategy business unit (SBU) di perushaan yang memiliki dampak paling 

signifikan bagi keunggulan perusahaan. 
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2.2.2 Proses Manajemen Talenta 

 Menurut Davis (1992; 2): manajemen talenta merupakan pendekatan 

koroprasi yang terencana dan terstruktur untuk merekrut, mempertahankan dan 

mengembangkan orang-orang bertalenta yang secara konsisten memberikan 

kinerja unggul. Jadi, menurut Davis, proses dari manajemen talenta itu sendiri 

adalah terdiri dari merekrut orang-orang yang talent, mempertahankan orang-

orang yang talent tersebut agar tidak berpindah ke perusahaan lain serta 

mengembangkan orang-orang yang talent tersebut sehingga dapat menigkatkan 

kinerja yang dimilikinya. Tahapan program manajemen talenta memiliki berbagai 

variasi. Tahapan-tahapan dari program manajemen talenta adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan Kriteria Talenta (Talent Criteria) 

Langkah ini memperjelas posisi-posisi kunci, posisi-posisi paling penting, 

posisi-posisi yang memiliki risiko tertinggi atau posisi-posisi terkait 

dengan proyek sebagai sasaran dari program pengembangan dalam 

program manajemen talenta. Selanjutnya dilakukan serangkaian aktivitas 

untuk menetapkan kriteria calon pemimpin berkualitas di perusahaan 

setiap level dan posisi, yang didalamnya berisikan kualitas karakter 

pribadi, pengetahuan bisnis dan fungsional, pengalaman karir, kinerja dan 

assigment potensi. 

b. Menyeleksi Group Pusat Pengembangan Talenta (Talent Pool Selection) 

Pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengelokse kandidat-

kandidat dari berbagai posisi, jabatan dan level pegawai diperusahaan 

untuk menjadi peserta program manajemen talenta. Pada tahap ini 

dilakukan seleksi talenta (talent selection). Proses ini terdiri dari dua 

unsur, yaitu mengidentifikasikan talent dan menarik talent untuk masuk ke 

dalam grup pusat pengembangan talent. 

c. Membuat Program Percepatan Pengembangan Talent (Accleration 

Development Program) 

Dalam tahap ini, dilakukan segala macam usaha untuk merancang, 

merencanakan dan mengeksekusi program-program pengembangan yang 
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dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program manajemen 

talenta. 

d. Menugaskan Posisi Kunci (Key Position Assigment) 

Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota 

manajemen talenta yang lulus evaluasi kelayakan kepemimpinan untuk 

menduduki jabatan-jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

e. Mengevaluasi Kemajuan Program (Monitoring Program) 

Pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa dan 

mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas. Mengevaluasi pengembangan 

serta hasil-hasil kemajuan yang dibuat peserta program manajemen talenta 

dalam setiap penugasan yang diberikan kepadanya sebagai dasar membuat 

keputusan-keputusan suksesi dan promo. 

 Manajemen talenta memiliki dampak yang paling besar bagi organisasi 

yang meliputi kinerja, pengembangan kepemimpinan, perencanaan tenaga kerja 

atau mengidentifikasi perbedaan talent diantara pegawai dan rekrutmen. Strategi 

manajemen talenta memiliki dampak langsung kepada employee engagement, 

khususnya pada fungsi rekrutmen, pengembangan dan pemberian retensi. Jika 

dilihat dari perpektif pegawai, strategi manajemen talenta mempromosikan 

lingkungan kerja yang terbuak, komunikasi yang berjalan lancar dan lingkungan 

yang dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran yang keseluruhannya akan 

mempengaruhi tingkat keterlibatan pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pegawai akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kinerja dan karirnya 

melalui manajemen talenta. 

2.2.3 Sumber Talenta (Talent Pool) 

 Dalam menjalankan strategi manajemen talenta dibutuhkan yang namanya 

talent pool yaitu sekelompok orang yang telah diidentifikasi dapat dikembangkan 

dalam jangka waktu tertentu dan diperlakukan sebagai suatu investasi. Di dalam 

mencari dan mendapatkan pegawai-pegawai yang talent, perusahaan memiliki dua 

sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal.  Perusahaan tidak memilih 
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merekrut pegawai yang baru tetapi memilih pegawai-pegawai yang sudah 

bekerjadi dalam perusahaan dengan asumsi bahwa pegawai tersebut telah 

memiliki pengetahuan mengenai budaya perusahaan. 

 Menurut Davis (2009; 8): untuk sumber internal, perusahaan dapat 

menggunakan metode Talent Search Matrix yang mengombinasi sejumlah elemen 

yang dapat dikuantitatifkan apabila digabungkan akan memberi gambaran profil 

seorang yang dapat memberikan hasil kinerja yang diharapkan. Dalam metode ini 

terdapat enam elemen yang dapat menjadi dasar penilaian, yaitu pengalaman, 

profil dan kualifikasi yang dapat dinilai secara obyektif sementara keahlian, 

potensi dan kuantitatif hanya dapat dinilai secara subjektif. Pengalaman berisi 

deskripsi pengalaman yang akan digunakan oleh kandidat untuk menjalankan 

perannya. Profil dapat ditentukan dengan tes psikologi atau tes profil kepribadian. 

Kualifikasi mengidentifikasi level prestasi akademik dan profesional. Keahlian 

mengidentifikasi kekuatan pribadi dan pengetahuan yang dituntut. Potensi 

mengidentifikasi level tanggung jawab yang akan mampu dipikul oleh kandidat 

dan kuantifikasi merupakan level prestasi yang harus dicapai kandidat dalam 

aspek operasional. 

 Sedangkan sumber dari luar sebaiknya dijadikan pilihan kedua setelah 

sumber internal dan setelah yakin bahwa di dalam perusahaan tidak ada lagi calon 

yang memadai sesuai dengan persyaratan yang diajukan. 

2.2.4 Indikator Manajemen Talenta 

 Adapun indikator Manajemen Talenta dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara adalah 

sebagai berikut: 

a. Akusisi Talenta 

Strategi mendapatkan talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis 

jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akusisi, 
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identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana 

suksesi, serta pencarian talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi 

dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.  

b. Pengembangan Talenta 

Strategi pengembangan karir dan kompetensi talenta melalui ASN 

corporate university, sekolah kader, tugas belajar, dan bentuk 

pengembangan kompetensi lainnya. 

c. Retensi Talenta 

Strategi mempertahankan talenta melalui pemantauan, penghargaan, dan 

manajemen suksesi untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi dan 

kinerja talenta agar siap dalam penempatan jabatan. 

d. Penempatan Talenta 

Strategi penempatan talenta yang tepat pada jabatan target di waktu yang 

tepat. 

 Berdasarkan uraian teori   di atas yang dijadikan sebagai indikator 

manajemen talenta adalah:  

1. Akusisi Talenta 

2. Pengembangan Talenta 

3. Retensi Talenta 

4. Penempatan Talenta 

2.4    Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

Penelitian  Judul Penelitian  Hasil Penelitian 

Niko Sastria 

Rachmadinata (2017) 

Pengaruh Manajemen 

Talenta terhadap Kinerja 

Karyawan Lintasari Kota 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa f-

hitung variabel bebas 

kinerja sebesar (134,113) 
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Jakarta   > f-tabel (3,95) dan nilai 

signifikan pada tabel 0,00 

< 0,05 sehingga H1 

diterima, artinya bahwa 

variabel manajemen 

talenta dengan signifikan 

memberikan kontribusi 

terhadap variabel kinerja. 

Viany Octavia (2018) Pengaruh Manajemen 

Talenta terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi pada 

karyawan PT Pertamina 

Geothermal Energy Area 

Ulubelu) 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif 

dari manajemen talenta 

terhadap kinerja 

karyawan dimana nilai 

signifikasinya 0,000 < 

0,05 (α) dan nilai t-hitung 

7,201 > t-tabel 1,692 

menunjukkkan hasil yang 

positif untuk kedua 

variabel. Nilai koefisien 

(Rsquare) menunjukkan 

angka 0,611 yang berarti 

variabel kinerja 

dipengaruhi manajemen 

talenta sebesar 61,1% 

sedangkan sisanya 

dipengaruhi olehh 

variabel yang tidak 

dibahas dalam penelitian 

ini. 
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Hilma Hermen (2018) Pengaruh Talent 

Management terhadap 

Kinerja Karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara II 

(Survei pada Kantor 

Direksi Tanjung 

Morawa) 

Dalam penelitian ini uji 

parsial yang dilakukan 

masing-masing variabel 

bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat 

dengan signifikasi 

penelitian lebih kecil dari 

0,1 sehingga hipotesis 

diterima , serta hasil 

perhitungan uji simultan 

sebesar 125,217 dengan 

f-tabel 2,37 yang artinya 

f-hitung > f-tabel dengan 

level of significant (α) 

0,000 < 0,1 yang artinya 

hipotesis diterima yaitu 

talent management dan 

knowledge management 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara II 

Tanjung Morawa. 

Sumber : Berbagai Artikel/ Jurnal, 2020 

 2.5 Kerangka Berpikir 

 Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi 

membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau 

standar yang ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung 
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yaitu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia merupakan faktor strategis 

dalam semua kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai penentu arah kebijakan 

dan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan organisasi 

tentunya dapat tercapai apabila kinerja pegawai dapat dimaksimalkan. 

 Manajemen talenta adalah proses mengidentifikasi, merekrut, 

mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang bertalenta untuk 

ditempatkan di tempat yang sesuai kebutuhan perusahaan dan sesuai startegi 

perusahaan. Organisasi yang mempunyai karyawan dengan talent  yang sesuai 

kebutuhan organisasi/perusahaan akan membuat perusahaan lebih kompetitif. 

 Proses manajemen talenta dengan kinerja pegawai memiliki hubungan 

asimetris dimana proses manajemen talenta akan mempengaruhi kinerja yang 

akan dilakukan oleh pegawai. Sedangkan hubungan kedua variabel ini memiliki 

bentuk hubungan liniar dan positif. Manajemen talenta secara umum memberikan 

pengaruh terhadap kinerja pegawai (Susan L. Sweem: 2009: 149). Hubungan 

antara kedua variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat dapat dilihat 

dari gambar berikut ini:  

Gambar 2.1 : Hubungan antara variabel bebas (proses manajemen talenta) 

dan variabel terikat  

 

 

2.6 Hipotesis 

 Manajemen talenta merupakan independent variabel(IV) dimana dapat 

mempengaruhi peningkatan kinerja pegawai yang merupakan dependent variabel 

(DV). Jadi, hipotesis yang dapat ditarik dari kedua variabel ini adalah “Pengaruh 

Manajemen Talenta terhadap Kinerja Pegawai pada PT.Perkebunan Nusantara 

(PTPN) IV Medan”. 

Manajemen 

 Talenta (X) 

Kinerja  

Pegawai (Y) 



22 

 

 

 

Ho: Manajemen Talenta tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai PT.    

Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. 

H1: Manajemen Talenta berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai PT. Perkebunan 

Nusantara (PTPN) IV Medan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Menggunakan jenis penelitian survey karena dalam pengumpulan data penulis 

menghimpun informasi dari para responden menggunakan kusioner sebagai metode pokok. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian tersebut akan 

dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan penulis mengambil lokasi di Distrik II PT. 

Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai 

pada saat pengambilan data pertama yaitu pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai. 

3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling Penelitian 

3.3.1 Populasi 

 Menurut Arikunto (2014; 173): populasi adalah keseluruhan subjek penelitian dimana 

apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

pegawai pada PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan yaitu sebanyak 661 orang yang telah 

melaksanakan asesmen talent pool pada tahun  2016-2018. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

Jabatan Golongan Jumlah 

Asisten kepala dan 

Kepala Sub Bagian 

Strata I 108 

Asisten Tanaman, 

Asisten Teknik 

&Pengolahan, Asisten 

Strata II 322 



24 

 

 

 

AKU, Staf Sub Bagian 

dan Staf Kebun. 

Mandor Besar, Mantri 

Kantor dan Tap Kontrol 

Strata III 231 

Jumlah   661 

 

3.3.2 Sampel 

 Menurut Arikunto (2014; 174): sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

 

Keterangan: n= Jumlah sampel 

  N= Ukuran populasi 

  E
2
= Standar error (10%) 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung sampel dengan cara: 

                661 

Ƞ=    = 86,86 atau 87 

        1 + 661 (10%)
2  

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 orang. 

3.4 Metode Pengambilan Sampel 

 Teknik sampling merupakan teknik pengumpulan sampel untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh nilai perkiraan (estimate value). 

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan sejumlah  elemen dari populasi sehingga 



25 

 

 

 

dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karekteristik subjek sampel akan memungkinkan 

untuk menggeneralisasikan karekteristik populasi. Dengan demikian, metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Stratified random sampling. Menurut Yusuf 

(2014; 162): Stratified Random Sampling  merupakan metode dimana jumlah sampel pada 

masing-masing strata sebanding dengan jumlah anggota populasi pada masing-masing statum 

populasi. Dengan rumus sebagai berikut:  

Sampel Subkelompok = Jumlah masing-masing kelompok/jumlah total x Besar  Sampel 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan 

Strata  Populasi  Sampel  

Calon Strata I 108 108/661 x 87 = 14 

Calon Strata II 322 322/661 x 87 = 43 

Calon Strata III 231 231/661 x 87 = 30 

Jumlah 661 Total Sampel = 87 

 

 

 

 

3.5 Jenis Data Penelitian 

 Jenis data yang digunakan adalah: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban 

terhadap pertanyaan dalam kusioner. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

jawaban dari kusioner yang dibagikan kepada pegawai PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) 

IV Medan. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan berbagai data atau dokumen yang digunakan seabagai 

pendukung yang berhubungan dengan penelitian dapat diperoleh dari sejarah singkat 

perusahaan,struktur organisasi dan data pendukung lainnya. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kusioner  

Menurut Sugiyono (2018; 142): kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dlakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Dalam kusioner ini daftar pertanyaan yang diberikan berupa 

gambaran umum yang berkaitan dengan pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja 

pegawai PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. 

2. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018: 145) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psilogis. Peneliti melakukan suatu pengamatan secara langsung dan 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti pada PT. 

Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. 

 

3. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2018; 137): wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila diteliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dari penelitian mereka. Pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan pertanyaan tidak terstruktur kepada pihak yang berhak yang berwenang 

untuk mendapatkan informasi yang berhubung dengan motivasi dan disiplin kerja yang 

terjadu di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Medan. 

 Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert sebagai alat mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam 
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melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang akan diuji, pada setiap jawaban yang akan 

diberikan skor. 

Skor yang diberikan adalah : 

Tabel 3.3 

Pengukuran Skala Likert 

No  Pernyataan  Skor  

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-Ragu (RR) 3 

4 Kurang Setuju (KS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

 Instrument penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Defenisi Variabel Indikator Skala 

Ukuran 

Manajemen 

Talenta (X) 

Sistem manajemen karir 

ASN yang meliputi 

tahapan akusisi, 

pengembangan, retensi, 

1. Akusisi Talenta 

2. Pengembangan Talenta 

3. Retensi Talenta 

Likert 
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dan penempatan talenta 

yang diprioritaskan untuk 

menduduki jabatan target 

berdasarkan tingkatan 

potensial dan kinerja 

tertinggi melalui 

mekanisme tertentu yang 

dilaksanakan secara 

efektif dan berkelanjutan 

untuk memenuhi 

kebutuhan Intansi 

Pemerintah secara 

nasional dalam rangka 

akselerasi pembangunan 

nasional. (Peraturan 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia 

Nomor 11Tahun 2017) 

4. Penempatan Talenta 

 

Kinerja 

Pegawai (Y) 

Hasil kerja yang dicapai 

oleh setiap PNS pada 

organisasi/unit sesuai 

dengan SKP (Sasaran 

Kinerja Pegawai) dan 

perilaku kerja.(Peraturan 

Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 30 

Tahun 2019) 

1.  Kualitas  

2. Kuantitas  

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektifitas Biaya 

 

Likert 
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3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk menguji apakah pernyataan atau pertanyaan pada suatu 

kusioner mampu untuk mengungkapkan sasuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Metode yang 

akan digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan melakukan korelasi antart skor 

butir pernyataan atau pertanyaan dengan total skor variabel. 

 Untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak, maka ditetapkan 

kriteria statistik berikut ini: 

a. Jika rhitung > rtabel, maka variabel tersebut valid. 

b. Jika rhitung < rtabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

c. Jika rhitung > rtabel, namun bertand negatif maka Ho akan tetap ditolak dan H1 diterima. 

 

 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah alat ukur yang diguankan untuk mengukur suatu kusioner yang 

merupakan indikator dan variabel. Suatu 4kusioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang  terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

 Untuk mengukur antara jawaban dengan pertanyaan dapat dilakukan dengan syarat 

berikut ini: 

a. Jika nilai α >  atau = rtabel maka instrumen penelitian dikatakan reliabel. 

b. Jika nilai α < rtabel maka instrumen penelitian tidak dikatakan reliabel. 

3.9 Metode Asumsi Klasik 

3.9.1 Uji Normalitas  

 Uji ini dilakukan untuk menunjukkan sistematis tidaknya distribusi data. Uji normalitas 

akan dideteksi melalui  analisa grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. 

Dasar pengambilan keputusan yaitu: 
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a. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

maka model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.9.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians 

yang sama antara grup tersebut yang  disebut homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas 

diuji dengan menggunakan uji Glesjer dengan pengambilan keputusan. 

 

 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain. Penganalisisan data dengan cara menyusun data, 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

3.10.2  Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui seberapa besarnya 

pengaruh variabel bebas (kinerja) terhadap variabel terikat (manajemen talenta) didalam 

menganalisis data ini, penulis menggunakan bantuan aplikasi softwere SPSS 23.0 for windows. 

Adapun persamaan regresinya adalah : 

    Y = a+bX+e 

Dimana : 

Y = Kinerja 

a = Konstanta 
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b = Koefisien regresi 

X = Manajemen Talenta  

 Pengujian ini menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara terpisah. Hipotesis akan di uji dengan taraf nyata α = 5% 

• Ho : b1 = 0 ( tidak ada pengaruh X1 terhadap Y1) 

• Ha : b1 # 0 ( ada pengaruh X1 terhadap Y1) 

Dasar pengambilan keputusan dapat dengan dua cara : 

a. Dengan menggunakan angka signifikansi  

• Apabila angka signifikansi < 0,05 maka Ho diterima 

• Apabila angka signifikansi > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3.11 Pengujian Hipotesis 

3.11.1 Uji Parsial (t-test) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara individual 

atau parsial menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan dengantingkat pengujian pada 

tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan atay df = (n-k). Penulis membandingkan t hitung 

dengan t tabel untuk mengetahui hasil pengujian. Berikut beberapa ketentuan: 

1. Ho : β1 = 0 

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

bebas (Manajemen Talenta) terhadap variabel terikat (kinerja pegawai). 

2. Ho : β1 ≠ 0 

Koefisien secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas 

(Manajemen Talenta) terhadap variabel terikat (kinerja pegawai). 

3.11.2 Uji Determinasi (R
2
) 

 Koefisien Determinasi biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan atau menerangkan variabel dependen dengan O<R
2
<1.  

Apabila nilai dari R
2 

semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 
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variabel dependen  akan semakin terbatas, dan jika nilai R
2 

semakin besar mendekati 1 maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen akan semakin baik. 

 


