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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan memiliki posisi penting yang 

sangat berpengaruh bagi perusahaan, dapat diingat bahwasannya kinerja sebuah 

perusahaan dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya dalam, 

Mangkunegara (2001:67) kinerja adalah hasil kerja secara secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.     

Kinerja pada karyawan sangat di pengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki 

oleh karyawan tersebut dalam melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung 

jawabnya. Kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang 

untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini 

ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik,   

Bagi seorang manajer dalam meningkatkan kinerja karyawan juga bisa dengan 

melalui kompensasi yang diberikan, seperti yang kita pahami bahwasannya 

kayawan bekerja untuk mendapatkan gaji sebagai alat untuk bisa memenuhi 

kebutuhannya dan keluarganya, menurut Prawira sentono (1999) kinerja karyawan 

akan baik apabila gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian.  

Perusahaan asuransi Sun Life Financial kota Malang awal beroperasi di 

kanada dan selanjutnya berkembang kebeberapa negara antara lain seperti Cina, 
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India, Amerika, Malaysia, Indonesia dan lain beberapa negara lainnya . 

Perusahaan asuransi ini mulai beroperasi di Indonesia sejak 1995, sejak awal 

berdirinya perusahaan asuransi ini bertujuan sebagaimana berupaya agar dapat 

membantu masyarakat Indonesia dalam mencapai finansial dan juga dapat 

menjalankan hidup dengan keuangan yang lebih sehat, dengan menyediankanya 

pihak asuransi berbagai solusi proteksi dan pengelolaan kekayaan. Perusahaan 

asuransi ini juga berusaha menempatkan nasabah sebagai fokus dari segala hal 

yang dilakukan oleh perusahaan dan juga perusahaan memastikan bahwa akan 

produk asuransi dan layanan yang kami berikan dapat memenuhi kebutuhan 

nasabah.  

Saat ini perusahaan asuransi ini telah didiukung oleh lebih dari 10.000 ribu 

perencanaan keuangan yang tersebar ada di 72 kota kota di indonesia yang selalu 

siap untuk melayani nasabah dan membantu para nasabah dalam mencapai tujuan 

tujuan keuangan mereka. Adapun beberapa produk keuangan proteksi yang 

ditawarkan perusahaan antara lain perlindungan jiwa , kesehatan ,kecelakaan , 

penyakit yang kritis. Sedangkan untuk produk produk untuk asuransi perusahaan 

menawarkan produk berupa mencakup unit link, investasi, universal life dan 

asuransi dwiguna . 

Produk produk itu di tawarkan oleh perusahaan kepada nasabah melalui jalur 

jalur distribusi yang disediakan perusahaan untuk mempermudah layanan 

terhadap nasabah yaitu dengan keagenan (agen konvensional dan agen syariah) 

dan juga kemitraan dengan bank dan penyedia layanan telekomunikasi. 

(Sumber:https://www.sunlife.co.id) 
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Salah satu dari banyaknya distribusi yang tersebar di Indonesia salah satunya 

adalah sun life financial kota malang yang beroperasi di letjen S Parman kota 

malang , Provinsi jawa timur . Berdirinya pada cabang kota malang bersamaan 

dengan cabang yang berdiri yang ada di kota gresik dimana didirikan karena 

ekspansi bisnis dari perusahan asuransi ini di kota kota berkembang di jawa timur 

sebesar 14% dari penghasilan dari perusahaan asuransi ini di tahun 2015 karena 

dilihat kepesatan perusahaan asuransi ini yang pada saat 2015 telah memiliki total 

keseluruhan 9000 agen . 

Kesuksesan yang didapat oleh perusahaan juga ditunujang oleh agen agen 

perusahaan asuransi ini , dengan kemampuan mereka mendapatkan nasabah dan 

membantu mengakumulasikan dana nasabah dalam pengelolaan dana , dalam 

penelitian ini peneliti memilih responden financial consultant sebagai responden. 

Besarnya kontribusi yang di berikan oleh financial consultant ini sangat besar 

pengaruhnya terhadap perusahaan karena sebagai bagian dari agen yang 

berhubugan langsung dengan nasabah serta membantu mengakumulasikan dana 

nasabah , hingga membuat mereka tertarik untuk bergabung dengan perusahaan 

asuransi ini . Perusahaan  asuransi ini memberikan terget berupa target pribadi 

untuk para financial consultant. 
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                                                                Tabel 1.1 

Data Target Financial Consultant 8 Bulan Terakhir Pada 2017  

Sun Life Financial Kota Malang  

Bulan Hasil 

Pencapaian  

Total 

Agen  

Agen 

Mencapai 

Target 

Agen Tidak 

Mencapai 

Target 

MEI 150.000.000 30 10 20 

JUNI  125.000.000 30 7 23 

JULI 100.000.000 30 9 21 

AGUSTUS 375.000.000 30 15 15 

SEPTEMBER 325.000.000 30 20 10 

OKTOBER 160.000.000 30 5 25 

NOVEMBER   97.000.000 30 4 26 

DESEMBER 210.000.000 30 2 28 

Sumber tabel: SAM Sun Life Financial Kota Malang 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwasannya kinerja financial  

terlihat baik secara keseluruhan hanya tertutupi oleh sebagian besar 

financial consultant saja yang telah mencapai target pribadi, jumlah 

financial consultant yang tidak mencapai target cukup mengkhawatirkan 

karena akan mempengaruhi kinerja perusahaan jumlah financial consultant 

yang tidak tercapai terus meningkat.  
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Tabel 1.2 

Target Pencapaian Pribadi Agen Sun Life Financial Kota Malang 

 

Agen / Financial Consultant 

Korea 

Rusia 

Saint pieter 

Umroh 

Cina 

 

Tabel 1.2 diatas menejelaskan tentang target pribadi yang dicapai 

oleh agen perusahaan asuransi , apabila agen yang telah mencapai target 

yang dicapai maka mereka akan bisa memilih bonus yang didapat sesuai 

dengan target. 

Kinerja yang menurun yang dialami oleh agen asuransi Sun Life 

Financial kota malang dipengaruhi oleh beberapa fenomena seperti 

kompetensi yang mereka miliki dan kompensasi yang mereka terima 

keduanya berpengaruh terhadap agen sehingga mempengaruhi kinerja 

agen asuransi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kinerja agen sangat 

berpengaruh terhadap kondisi perusahaan , kinerja agen asuransi yang 

menurun juga akan berdampak pada kinerja agen agen asuransi yang 

lainnya sehingga penurunan pada kinerja asuransi ini sangat berpengaruh. 

Turunnya kinerja yang terjadi pada asuransi Sun Life ini harus segera 

ditangani dagar tidak berdampak meluas pada perusahaan .  
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Fenomena pertama menurut SAM perusahaan ada pada kompetensi 

financial consultant perusahaan. Kurangnya keterampilan dalam 

mendapatkan nasabah yang mau untuk mempercayakan pengelolaan dana 

asuransi. Financial consultant telah diberi bekal pengetahuan oleh 

perusahaan pada saat training di awal sebelum mereka memulai bekerja 

sebagai penunjang agar memiliki bekal yang cukup selama bekerja pada 

perusahaan, akan tetapi tidak semua financial consultant mampu 

mengelola pengetahuan yang dimiliki untuk dijadikan keterampilan dalam 

mendapatkan nasabah, hal tersebut dalam pencapaian target pada tabel 1.1.  

Beberapa hal yang terjadi pada kinerja financial consultant pada 

perusahaan asuransi yaitu adanya  pengaruh kompensasi yang diterima 

oleh financial consultant dan kompetensi yang dimiliki financial 

konsultant. Kita ketahui bahwasannya kompensasi sangat berpengaruh 

positif terhadap kinerja agen karena kompensasi sebagai salah satu alat 

penunjang kelangsungan hidup .  

Fenomena kedua yang ada pada perusahaan asuransi yaitu terkait 

dengan kompensasi financial yang di berikan oleh perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja financial consultant pada perusahaan asuransi 

karena dengan gaji yang diberikan Rp 1.500.000 per bulannya dengan 

beban kerja yang ekstra , financial consultant harus mendapatkan nasabah 

yang mau mengelolakan dana dan mempercayakan dana untuk dikelola 

perusahaan asuransi ini tentu di harapkan juga kompensasi yang sepadan .  
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Gaji yang diterima oleh financial consultant juga dapat dikatakan 

dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Kota Malang Rp 2.470.073.29 

faktor tersebutlah yang membuat financial consultant tidak bekerja 

semaksimal, sedangkan menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001:109) 

menyatakan bahwa salah satu faktor kinerja karyawan yaitu jumlah dan 

komposisi dari kompensasi yang diberikan. Hal tersebut di dukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Andi Pratama et.al 2015 bahwa 

kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja . 

Kedua fenomena pada perusahaan sun life financial consultant   

tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja agen asuransi dimana apabila 

seseorang kurang memiliki kemampuan atapun keterampilan pada bidang 

yang digeluti maka akan berdampak pada hasil akhir yang dicapai , begitu 

pula dengan kompensasi dimana apabila seseorang belum terpenuhi 

keinginannya atau kebutuhannya karena upah yang minim kan sanagt 

berpengaruh pada kinerja yang di hasilkan. Sebagaimana kita ketahui 

bahwasannya upah yang diterima agen sangat berpengaruh terhadap 

motivasinya dalam bekerja.   

Menurut Mathis dan Jakson (2001:82) bahwa salah satu indikator 

kinerja yaitu kemampuan atau kompetensi sedangkan salah satu indikator 

kompetensi menurut Wibowo (2007 :325) yaitu keterampilan. Hal tersebut 

di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Untari 2014 bahwa 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja .   
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Berdasarkan fenomena-fenomena di atas peneliti menyimpulkan 

bahwasanya kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kompetensi dan 

kompensasi menurut pernyataan beberapa tokoh serta didukung oleh 

penelitian terdahulu. Peneliti memiliki inisiatif untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Agen Sun Life Financial Kota Malang” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, dapat 

dirurumuskan maslah sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi kinerja, kompetensi dan kompensasi agen ? 

2. Apakah ada pengaruh  kompetensi terhadap kinerja agen ? 

3. Apakah ada pengaruh  kompensasi terhadap kinerja agen  ? 

4. Apakah kompensasi dan kompetensi berpengaruh  terhadap kinerja agen  ? 

C.  Batasan Masalah  

Dalam batasan masalah ini penulis memberikan batasan batasan agar 

pembahasan terfokus pada ruang lingkup yang akan di bahas dalam penelitian ini , 

batasan batasan tersebut meliputi responden dan teori. Responden dalam 

penelitian ini adalah agen (financial consultant) serta teori yang digunakan 

sebagai dasar indikator adalah sebagai berikut :  
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1. Teori Kinerja : Mangkunegara (2007:67) 

Indikator dari kinerja menurut mangkunegara kualitas, kuantitas  dan 

ketepatan waktu.  

2. Teori kompetensi : Sutrisno (2009:202)  

Indikator dari kompetensi menurut sutrisno diukur dengan menggunakan 

indikator  kemampuan, keterampilan dan perilaku. 

3. Teori Kompensasi (Finansial) :  Dessler (2001:85) 

Indikator dari kompensasi menurut diukur dengan menggunakan indikator 

dari  gaji, insentif dan bonus. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diatas 

,maka tujuan dari peneliti adalah : 

a. Untuk mendiskripsikan kompetensi, kompensasi dan kinerja agen. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja agen. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja agen. 

d. Untuk mengetahui  pengaruh kompetensi dan kompensasi  terhadap 

kinerja agen. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan dan 

pihak pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan atau instansi dan 
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dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan 

perusahaan atau instansi tentang pengaruh komptensi dan kompensasi 

terhadap kinerja agen perusahaan asuransi ini. 

b. Peneliti lain

Sebagai bahan refrensi untuk peneliti selanjutnya dalam  melakukan

penelitian yang lebih lanjut dan detail tentang pengaruh kompetensi dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan perusahaan dengan wilayah 

ataupun objek yang berbeda sehingga penelitian bisa digeneralisir. 




