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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Peneliti Terdahulu 

Peneliti terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan peneliti pada 

saat ini . penulis mengambil beberapa contoh dari peneliti yang terkait dengan 

pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja oleh sebab itu peneliti 

mengambil beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tabel  penelitian terdahulu 

No Nama peneliti 
dan tahun 
penelitian 

Alat 
penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Siti Untari  
(2014) 

Analisis 
regresi 
berganda 
dengan 
responden 
karyawan 
CV 

Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa lingkungan 
kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap 
kinerja karyawan dan Hasil 
pengujian juga menunjukkan 
bahwa variabel kopetensi paling 
dominan terhadap kinerja 
karyawan yang bekerja pada CV 
ini. Hal ini di indikasikan 
koefisien korelasi parsial (r) 
untuk kompetensi 64,8 % lebih 
besar dari pada tingkat koefisien 
pada variabel lingkungan kerja 
sebesa 32,0%. 
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Lanjutan tabel 2.1 

Tabel penelitian terdahulu 

No Nama peneliti 
dan tahun 
penelitian 

Alat 
penelitian 

Hasil penelitian 

 Stefanus Andi 
Pratama (2015) 
 

Analisis 
regresi 
berganda 
dengan 
responden 
agen 
asuransi 
 

menunjukkan bahwa kompensasi 
berpengaruh positif terhadap 
kinerja agen asuransi . kompensasi 
memeberikan kontribusi sebesar 
70,5% terhadap kinerja karyawan 
sedangkan sisanya 29,5% 
dipengaruhi oleh  
variabel lain . Kompensasi finansial 
yang mendominasi karena dengan 
diperolehnya t kompensasi 
finansialnya sebesar 6,315% 
sedangkan t hitung kompensasi non 
finansial sebesar 4,903. 
 
 

 Christilia O 
posuma (2013) 

Analisis 
regresi 
berganda 
dengan 
responden 
karyawan 
rumah 
sakit 

Hasil dari penelitian menunjukkan 
bahwa kompetensi ,kompensasi , 
dan kepemimpinan berpengaruh 
signifikan . pada pengaruh 
kompetensi terhadap kinerja 
sebesar signifikan 0,090 dengan 
signifikansi 0.05. Pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja 
karyawan menunujukkan bahwa 
nilai signifikan yang di hasilkan 
sebesar  signifikan 0,000 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,05. 
Pengaruh kepemimpinan 
menunjukkan niai signifikan yang 
dihasilkan sebesar signifikan 0,283 
dengan hasil signifikansi sebesar 
0,05 itu berarti nilai signifikansi 
lebih besar dari pada nilai 
signifikansi oleh sebab itu variabel 
kepemimpinan tidak berpengauh 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan 
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B. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

Persamaan  penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada 

beberapa penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti yaitu menggunakan salah 

satu variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini , salah satu contoh 

dalam penelitian sebelumnya terdapat penelitian Stefanus Andi et.al (2015) 

dengan judul pengaruh kompensasi terhdapa kinerja karyawan. Persamaan salah 

satu variabel yng digunakan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan acuan atau 

gambaran untuk peneliti sekarang . 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu melihat 

beberapa perbedaan salah satu variabel penelitian yang di gunakan peneliti 

terdahulu dengan sekarang , salah satu contoh pada penelitian Siti Untari (2014) 

dengan judul pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Pada penelitian tersebut peneliti hanya memiliki persamaan variabel 

dan juga perbdaan variabel pada dua variabel bebas yang digunakan peneliti 

sebelumnya , selain variabel objek yang digunakan peneliti terdahulu dan peneliti 

sekarang juga memiliki perbedaan . 

C. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja 

Setiap orang yang diberi tanggung jawab akan bereda beda dalam 

menyelesaikannya untuk mencapai target yang harus di capai oleh setiap 

individu . Menurut Mangkunegara (2007:67) kinerja adalah hasil kerja dari 



14 
 

karyawan atau pegawai yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam mencapai tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

sesuai dengan target yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau 

suatu profesi dalam waktu tertentu, Wirawan (2009:5).  

Sedangkan menurut Bernadi dan Russel dalam Sutrisno (2009:150) 

menjelaskan bahwa kinerja adalah tentang catatan-catatan tentang hasil-hasil 

yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu. Sejalan dengan itu kinerja diartikan tingkat 

kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaanya, 

Byaras dan Rue dalam Sutrino (2009:150). 

2. Indikator Kinerja  

Menurut Mangkunegara (2007:67) kinerja adalah hasil kerja dari 

karyawan atau pegawai yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam mencapai tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

sesuai dengan target yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pernyataan 

mangkunegara dapat diuraikan bahwa kinerja dapat diukur berdasarkan 

kualitas, kuantitas dan tanggung jawab dalam mencapai target (tepat waktu). 

Adapun indikator berdasarkan pernyataan Mangkunegara (2007:67) adalah 

sebagai berikut : 

a. Kualitas  

b. Kuantitias berupa jumlah yang harus dicapai  

c. Ketepatan waktu (tanggung jawab dalam mencapai target) 
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Melihat pernyataan yang dijelaskan menurut mangkunegara pengertian 

kinerja sebagai tolak ukur pencapaian atas tugas atau tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan atau instansi terhadap karyawannya. Pengukuran kinerja 

yang dijelaskan pada buku Mangkunegara bahwa ada pengukuran dalam 

kinerja terdapat 3 hal yaitu kualitas, kuantitas dan yang terakhir yaitu 

ketepatan waktu. Adapun indikator dari masing-masing ukuran mengenai 

kinerja, peneliti menguraikan instrumen-instrumen pengukuran kinerja pada 

definisi operasional variabel pada bab III. 

3. Faktor-faktor kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2001:82) ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja antara lain faktor yang memepengaruhi kinerja tenaga 

kerja antara lain : 

a.   Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan / pegawai  

Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan sangat berpengaruh besar 

terhadap kinerja yang di hasilkannya dimana perkajaan yang ia lakukan 

didukung dengan kemampuannya sehingga akan lebih mudah untuk 

mengoptimalkan beban pekerjaan yang diberikan kepada karyawan. 

b. Adanya motivasi 

Motivasi berperan besar dalam kinerja karyawan karena motivasi menjadi 

sumber diamana karywan menemukan alasan yang kuat untuk menyelasaikan 

tugas yang dimilikinya agar dapat diselesaikan dengan sesuai yang di 

tergetkan. 
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c. Adanya dukungan yang diterima 

Dukungan suatu hal yang didapatkan seseorang yang bisa didaptkan dari 

orang orang internal seperti keluarga dan eksternal seperti lingkungan sekitar , 

dukungan sangat memiliki arti bagi seseorang dalam hidupnya . maka hal 

tersebut menunjukkan seberapa penting dukungan mampu mempengaruhi 

karyaawwan untuk bisa mendapatkan tujuannya dan memeberikan keyakinan 

bahwa seseorang mampu melakukan tugasnya dan mendapatkan apa yang 

telah di targetkan kepadanya  

d. Keberadaan pekerjaan mereka yang mereka lakukan 

Keberadaan pekerjaan mereka yang mereka lakukan disini dapat 

disederhadakan dengan dimana ia di letakkan pada pekerjaannya , hal ini 

sangat mempengaruhi kinerja pada karyawan .  

e. Hubungan mereka dengan organisasi 

Hubungan dengan organisasi memang sanat memiliki pengaruh yang 

sangat besar pada kinerja karyawn dimana iklim dalam sebuah organisasi 

sangat berdampak pada kualitas kinerja karyawan. 

Selain menurut Mathis dan jakson adapula faktor faktor yang 

mempengaruhi kinerja  yaitu menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001 : 109 ) 

terdapat berbagai faktor kinerja karyawan , antara lain : 

1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan dari perusahaan 

2) Penempatan kerja yang tepat 

3) Pelatihan dan promosi yang diberikan kepada karyawan 
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4) Rasa aman dimasa depan (dengan adanya pesangon dan lain 

sebagainya) menjamin bahwasannya perusahaan masih memberikan 

tanggung jawab dimasa mendatang pada karyawannya 

5) Hubungan dengan rekan kerja juga mempengaruhi kinerja karyawan 

terhadap kinerjanya 

6) Hubungan dengan pemimpin juga memiliki pengaruh atas kinerja 

karyawan 

 Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Mathis dan Jackson 

menyatakan bahwa salah satu faktor kinerja adalah kemampuan 

(kompetensi) sedangkan menurut Alex Soemadji Nitisemito menjelaskan 

bahwa kompensasi merupakan salah satu faktor dari kinerja. Peneliti 

menyimpulkan berdasarkan pernyataan beberapa tokoh di atas bahwasanya 

kinerja memiliki faktor kemampuan (kompetensi) dan kompensasi. 

4. Standar kinerja 

Standar kinerja dianggap memuaskan apabila pernyataan menunjukkan 

beberapa bidanag pokok tanggung jawab karyawan , memuat bagaimana 

sesuatu kegitan  kerja dilakukan dan mengarahkan perhatian kepada 

mekanisme kuantitatif bagaimana hasil hasil kerja di ukur  

Menurut wirawan (2009 : 67) standar kerja adalah target ,sasaran , tujuan , 

upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu dalam melaksanakan 

pekerjaan , karyawan harus melaksanakan pekerjaannya , karyawan harus 

mengarahkan semua tenaga , pikiraan ,keterampilan pengetahuan , dan waktu 

kerjanya , untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja. 
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Menurut soekidjo Notoatmodjo (2003 : 143 ) untuk mecapai tujuan kinerja 

karyawan maka  dapat dinilai dari tiga hal : penilaian harus 

mempunyaimhubungan engan pekerjaan , adanya standar pelaksanaan kerja , 

praktis (mudah dipahami atau dimengerti karyawan) 

5. Pengertian Kompetensi 

Spencer dalam Sutrisno (2009:203) mengemukakan bahwa kompetensi 

menunjukkan karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam pekerjaanya serta mengandung makna 

bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta perilaku 

yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Menurut 

Sedarmayanti (2007:126) definisi kompetensi adalah karakteristik mendasar 

yang dimiliki oleh seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat 

memprediksikan kinerja yang sanga baik. 

Boulter, Dalziel dan Hill (2003) mengemukakan kompetensi adalah suatu 

karakteristik dasar dari diri seseorang yang memungkinkannya memberikan 

kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Sejalan dengan itu 

menurut Wibowo (2011:9) menyatakan bahwa kompetensi menunjukkan 

ketrampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 

suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan bidang 

tersebut. 

Menurt McAhsan dalam Sutrisno (2009:2003) mengemukakan kompetensi 

dapat diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia 
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dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik. Sutrisno 

(2009:202) menyatakan bahwa kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku 

keahlian atau keunggulan seseorang yang mempunyai ketrampilan, 

pengetahuan dan perilaku yang baik. 

6. Indikator kompetensi 

Menurut Sutrisno (2009:202) menyatakan bahwa kompetensi diartikan 

sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang yang 

mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. Berdasarkan 

pernyataan sutrisno dapat diuraikan bahwa kompetensi dapat diukur pada diri 

seorang karyawan berdasarkan ketrampilan, pengetahuan dan perilaku. 

Adapun indikator berdasarkan pernyataan Sutrisno (2009:202) adalah sebagai 

berikut : 

a. Ketrampilan 

b. Pengetahuan 

c. Perilaku  

Melihat pernyataan yang dijelaskan menurut Sutrisno pengertian 

kompetensi sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang 

yang mempunyai ketrampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik.. Adapun 

indikator dari masing-masing ukuran mengenai kompetensi, peneliti 

menguraikan instrumen-instrumen pengukuran kompetensi pada definisi 

operasional variabel pada bab III. 
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7. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) perusahaan 

terhadap pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan mereka 

pada perusahaan, Saydam dalam Sutrisno (2009:181). Sedangkan menurut 

Panggabean (2002) kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka 

berikan pada organisasi. Kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima 

seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa/tenaga yang 

telah diberikannya pada perusahaan tersebut, Singodimedjo (2000). 

Menurut pendapat Dessler (2001:85) kompensasi merujuk pada semua 

bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan 

mereka serta terdapat pembayaran langsung berupa gaji, insentif, komisi dan 

bonus. Menurut T Hani Handoko (2001:155) kompensasi adalah segala sesutu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jas untuk kerja mereka. Sedangkan 

menurut robbins (2001:91) berpendapat bahwa kompensasi merupakan 

sejumlah uang yang diterima sebagai malas jasa dari prestasi kerja termasuk 

berbagai macam layanan dan tunjangan dari perusahaan kepada pegawainya. 

Martoyo (2000:216 ) juga berpendapat bahwa kompensasi adalah pengatur 

seluruh balas jasa bagi karyawan baik yang langsung berupa uang (finansial) 

maupun yang tidak langsung (non-finansial). Sunyoto (2012:29) menyatakan 

kompensasi merupakan suatu jaringn berbagai subproses untuk memberikan 

balas jasa kepada karyawan untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk 

memotivasi karyawan agar mencapai tigkat prestasi yang diinginkan. 



21 
 

Dari beberapa pengertian diatas yang diuat beberapa para ahli dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya kompensasi adalah suatu timbal balik yang 

diberikan perusahaan akan  target atau pencapaian yang telah dicapai oleh 

karyawan, seperti kita ketahui bahwasannya kompensasi memiliki peran 

penting dalam menunjang kelangsungan hidup karyawan. Pemberian 

kompensasi yang diberikan sebagai wujud timbal balik juga membantu 

karyawan agar termotivasi akan pekerjaan yang dilakukan .   

8. Indikator kompensasi 

Menurut Dessler (2001:85) kompensasi adalah imbalan yang berlaku bagi 

dan muncul dari pekerjaan mereka serta terdapat pembayaran langsung berupa 

gaji, insentif, komisi dan bonus. Berdasarkan pernyataan  dapat diuraikan 

bahwa kompensasi dalam pekerjaan karyawan dapat berdasarkan gaji, insentif 

dan bonus yang diterima. Adapun indikator berdasarkan pernyataan Dessler 

(2001:85) adalah sebagai berikut : 

a. Gaji 

b. Insentif 

c. Bonus  

Melihat pernyataan yang dijelaskan menurut Dessler pengertian 

kompensasi adalah imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan 

mereka serta terdapat pembayaran langsung berupa gaji, insentif, komisi dan 

bonus. Adapun indikator dari masing-masing ukuran mengenai kompensasi, 

peneliti menguraikan instrumen-instrumen pengukuran kompensasi pada 

definisi operasional variabel pada bab III. 
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9. Hubungan antar variabel 

a. Hubungan kompetensi dengan kinerja karyawan 

     Ada keterkaitan kuat antara potensi dengan kinerja , baik kinerja 

individu maupun kinerja organisasi (perusahaan). Ruky dalam Sutrisno 

(2009:209) menyatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan pekerja 

melakukan aktivitas kerja untuk melaksanakan peran tertentu untuk 

menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan sedangkan menurut Mathis 

dan jakson (2001:82) ada banyak faktor yang memepengaruhi kinerja 

tenaga kerja antara lain : 

1) Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan / pegawai 

2) Adanya motivasi 

3) Adanya dukungan yang diterima 

4) Keberadaan pekerjaan mereka yang mereka lakukan 

5) Hubungan mereka dengan organisasi 

Sedangkan menurut David McClelland (1987) berpendapat bahwa ada 

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja . 

Ada 6 karakteristik pegawai dalam memiliki motif berprestasi tinggi  

1) Tanggung jawab pada diri sendiri yang tinggi  

2) Berani mengambil resiko 

3) Memiliki tujuan yang realitis 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasinya 
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5) Kemanfaatan umpan balik feed back yang kongkret dalam seluruh 

kegiatan yang dilakukannya 

6) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah di 

programkan .  

Menurut peneliti Siti Untari pada tahun 2014 Pengaruh kompetensi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (CV Buana Mas Jaya 

Surabaya ) yang menghasilkan hasil penelitian menunjukkan hasil positif 

kompetensi terhadap kinerja karyawan. Penulis juga melihat peneliti 

terdahulu yang melakukan penelitian serupa atau mendekati sebagai acuan 

penulis dalam membuat hipotesis. 

b. Hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan  

      Menurut Alex Soemadji Nitisemito (2001:109 ) terdapat berbagai 

faktor kinerja karyawan, antara lain : 

1) Jumlah dan komposisi dari kompensasi yang diberikan 

2) Penempatan kerja yang tepat 

3) Pelatihan dan promosi 

4) Rasa aman dimasa depan (dengan adanya pesangon dan lain 

sebagainya) 

5) Hubungan dengan rekan kerja 

6) Hubungan dengan pemimpin 

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan untk mendorong kinerja 

karyawan yang diinginkan, Notoadmodjo dalam Sutrisno (2009:188). 
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Menurut peneliti stefanus Andi Pratama pada tahun 2015 , Pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan ( studi pada karyawan PT . 

Asuransi jiwasraya persero regional office malang ) Hasil dai penelitian 

tersebut juga menunjukan hasil positif antara pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan. Peneliti juga melihat peneliti terdahulu yang 

melakukan penelitian serupa atau mendekati sebagai acuan penulis. 

c. Pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

Kinerja memiliki hubungan kausal dengan kompetensi. Kinerja 

merupakan fungsi dari kompetensi, sikap dan tindakan serta kompetensi 

melukiskan karakteristik pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif, Wirawan 

(2009:9). Sedangkan kompensasi memiliki merupakan elemen hubungan 

kerja dimana kompensasi menentukan standar dan kualitas hidup 

karyawan serta mempengaruhi hasil kerja atau kinerja meraka, Wirawan 

(2009:26).  

Dapat disimpulkan bahwasanya dari beberapa penjelasan tokoh di 

atas bahwa kompetensi dan kompensasi memiliki pengaruh pada kinerja 

dan hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  penelitian 

Christilia O posuma (2013)  Pengaruh Kompetensi ,kompensasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan rumah sakit ratumbuysang 

manado hasil penelitian bahwa menunjukan apabila kompetensi, 
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kompensasi dan kepempinan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan rumah sakit .  

10. Kerangka berfikir 

Kerangka berfikir memiliki konsep akan rangkaian  pemikiran 

peneliti yang nantinya akan dijadika pedoman bagi peneliti sebagai arah 

penelitiannya, kerangka berpikir juga memberikan gambaran sekilas akan 

permasalahan yang akan dijadikan objek oleh peneliti. Mangkunegara 

(2001:67) Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan atau pegawai yang 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

mencapai tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan taget 

yang diberikan kepadanya. Setiap peusahaan pasti menginginkan kinerja 

karyawan yang optimal agar menunjang berjalannya perusahaan .  

    Ada keterkaitan kuat antara potensi dengan kinerja , baik kinerja 

individu maupun kinerja organisasi (perusahaan). Ruky dalam Sutrisno 

(2009:209) menyatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan pekerja 

melakukan aktivitas kerja untuk melaksanakan peran tertentu untuk 

menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan. Sedangkan kinerja 

memiliki hubungan kausal dengan kompetensi. Kinerja merupakan fungsi 

dari kompetensi, sikap dan tindakan serta kompetensi melukiskan 

karakteristik pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk melakukan 

suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif, Wirawan (2009:9). 

Sedangkan kompensasi memiliki merupakan elemen hubungan kerja 
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dimana kompensasi menentukan standar dan kualitas hidup karyawan serta 

mempengaruhi hasil kerja atau kinerja meraka, Wirawan (2009:26).  

Dapat disimpulkan bahwasanya dari beberapa penjelasan tokoh di 

atas bahwa kompetensi dan kompensasi memiliki pengaruh pada kinerja. 

Gambar 2.1 

Kerangka pikir 

Pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja agen asuransi 

sun life financial kota malang 
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11. Hipotesis

Berdasarkan  rumusan masalah , tujuan penelitian ,dan tinjauan 

teori yang telah diuraikan oleh peneliti seperti diatas . Menurut Nanang Martono 

(2010:57) hipotesis didefinisikan sebagaimana jawaban yang dibuat sementara 

dan kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang 

akan diperoleh melalui tinjauan pustaka . Maka dapat disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

        Hipotesis 1  : adanya pengaruh positif  kompetensi terhadap kinerja agen 

Ruky dalam Sutrisno (2009:209), David Mc.Clelland (1987), 
Sri Untari (2014) 

        Hipotesis 2  : adanya pengaruh positif kompensasi  terhadap kinerja agen 

Alex Soemadji N (2001:109), Notoadmodjo dalam Sutrisno 
(2009:188), Andi Pratama (2015) 

        Hipotesis 3 ; adanya pengaruh positif antara kempetensi dan kompensasi 
terhadap kinerja agen 

  Wirawan (2009:9), Wirawan (2009:26), Christilia O Posuma 
(2013). 




