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RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan manajemen:

 Apakah benar rencana insentif finansial

meningkatkan indikator kinerja

 Akankah indikator kinerja tersebut akan

menentukan keberlanjutan finansial dari MFI

(Microfinance Institution)

Pertanyaan riset:

 Apakah ada hubungan antara pay-for-performance

incentives dan produktifitas loan officer MFI

 Apakah ada perbedaan antara tingkat produktifitas

loan officer MFI dengan insentif finansial dan tanpa

insentif 4



RUMUSAN MASALAH (LANJ.)

Pertanyaan investigasi:

 Faktor penting apakah yang menjadi penentu 

produktifitas loan officer

 Apakah program insentif finansial merupakan

faktor penting tersebut

 Bagaimana karakteristik MFI yang program 

insentif-nya dapat meningkatkan 

produktifitas loan officer
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TUJUAN

Termasuk jenis penelitian empiris, karena

secara implisit dinyatakan dalam tujuannya

sebagai berikut:

 Mengekplorasi implikasi pay-for-performance

(insentif finansial) pada outcome MFI

 Menguji apakah insentif finansial

mempengaruhi produktifitas MFI dan

keberlanjutan (sustainability)
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LANDASAN TEORI

 Teori yang baru dikembangkan dari teori yang sudah

ada, antara lain:

 Motivational dan Agency Theories

 Implikasi Pay-For-Performance Incentives pada

produktifitas di berbagai jenis industri

 Sistem insentif pada Remunerasi Loan Officer bank

komersial

 Implikasi Pay-For-Performance Incentives pada

produktifitas di bank komersial

 Evaluasi performa

 Kompensasi Insentif MFI

 Implikasi Pay-For-Performance Incentives pada

produktifitas di MFI

 Insentif jangka pendek dan panjang pada industri, bank,

MFI.
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KERANGKA PEMIKIRAN (IMPLISIT)
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DISAIN PENELITIAN

 Population & Sampling Unit: MIXMarket

(Microfinance Information Exchange) members

 Sampling Frame:785 contact names dikirim ke loan

officer

 Sampling Size: 672 survey recipients 95 loan

officers dan 112 supervisors

 Sampling procedures: judgment sampling

 Metode riset: online survey Pay-for-Performance

Evaluation Scale (PFPES)
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VARIABEL RISET

PERTANYAAN RISET 1
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Nama DV Deskripsi Skala

Jumlah peminjam

baru

Jumlah peminjam baru Numerik

Nilai portofolio Total nilai dari pinjaman Numerik: $

Rata-rata besar

pinjaman

Rata-rata pinjaman Numerik:$

Jumlah peminjam

yang terlambat

(arrear rate)

Jumlah peminjam yang terlambat

lebih dari 30 hari

Numerik

Jumlah peminjam

yang sangat

terlambat (default 

rate)

Jumlah peminjam yang terlambat

lebih dari 90 hari

Numerik:

Nama IV Deskripsi Skala

Insentif finansial Persentase gaji/insentif berdasarkan

performa kerja

Numerik:%



VARIABEL RISET

PERTANYAAN RISET 2
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Nama DV Deskripsi Skala

Jumlah peminjam

baru

Jumlah peminjam baru Numerik

Nilai portofolio Total nilai dari pinjaman Numerik: $

Rata-rata besar

pinjaman

Rata-rata pinjaman Numerik:$

Jumlah peminjam

yang terlambat

(arrear rate)

Jumlah peminjam yang terlambat

lebih dari 30 hari

Numerik

Jumlah peminjam

yang sangat

terlambat (default

rate)

Jumlah peminjam yang terlambat

lebih dari 90 hari

Numerik:

Nama IV Deskripsi Skala

Insentif finansial Ada tidaknya insentif finansial Nominal 

(Ya/Tidak)



HIPOTESIS 1
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 H1a: Loan officers dengan insentif lebih tinggi 

memiliki jumlah peminjam baru lebih banyak.

 H1b: Loan officers dengan insentif lebih tinggi  

memiliki nilai portfolio yang lebih tinggi.

 H1c: Loan officers dengan insentif lebih tinggi  

memiliki rata-rata besar pinjaman lebih besar.

 H1d: Loan officers dengan insentif lebih tinggi  

memiliki  tingkat keterlambatan yang lebih 

rendah (lower arrear rates).

 H1e: Loan officers dengan insentif lebih tinggi  

memiliki tingkat sangat-terlambat yang lebih 

rendah (lower default rates).



HIPOTESIS 2

 H1a: Loan officers dengan insentif memiliki

jumlah peminjam baru lebih banyak.

 H1b: Loan officers dengan insentif memiliki nilai

portfolio yang lebih tinggi.

 H1c: Loan officers dengan insentif memiliki rata-

rata besar pinjaman lebih besar.

 H1d: Loan officers dengan insentif memiliki

tingkat keterlambatan yang lebih rendah (lower

arrear rates).

 H1e: Loan officers dengan insentif memiliki tingkat

sangat-terlambat yang lebih rendah (lower default

rates).
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UJI STATISTIK

 SPSS version 11.5

 Statistik deskriptif dan inferensial (Korelasi

Pearson dan Regresi berganda) untuk hipotesis 1

 Korelasi Pearson dan independent t-test untuk

hipotesis 2
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HASIL PENELITIAN

 Tidak ditemukan hubungan signifikan antara nilai total

portofolio, besarnya pinjaman, dan tingkat keterlambatan

(baik lebih dari 30/arrear rate dan 90/default rate) dengan

besarnya insentif finansial.

 Salah satu ukuran performa, yaitu jumlah peminjam baru

berbanding terbalik dengan besarnya insentif finansial

 Tidak ada perbedaan antara grup dengan program insentif

dan tanpa insentif dalam hal jumlah peminjam baru, nilai

total portofolio, rata-rata besarnya pinjaman, dan tingkat

keterlambatan lebih dari 90 hari (default rate)

 Tingkat keterlambatan lebih dari 30 hari (arrear rate)

untuk MFI dengan program insentif lebih rendah

dibandingkan dengan yang tidak 15



HASIL PENELITIAN (LANJ.)

 Pada analisis tambahan, jumlah peminjam baru sebagai variable

dependent berhubungan secara signifikan dengan besarnya insentif

dan penggunaan komputer untuk mengkalkulasi porsi variabel dari

gaji (bonus), dimana semakin besar insentif semakin sedikit jumlah

peminjam baru

 Dengan rata-rata besarnya pinjaman sebagai dependent variabel,

besarnya insentif dan apakah MFI menggunakan default rate

sebagai ukuran insentif (gaji variabel) memiliki hubungan

signifikan, dimana semakin besar insentif semakin besar rata-rata

pinjaman dan penggunaan default rate sebagai perbandingan

berhubungan dengan makin besarnya rata-rata besarnya pinjaman

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin besar insentif

(gaji variabel) memperkuat kapasitas untuk ketahanan MFI jika

rumusan insentif mengandung default rate sebagai ukuran dalam

menghitung bagian variabel dari gaji 16



KESIMPULAN

 Program insentif merupakan hal hal penting (yang

mengarahakn loan officer untuk meningkatkan tingkat

pengembalian dengan memperhatikan program insentif

dengan seksama) sehingga loan officer akan tidak terlalu

mengejar peminjam baru tapi lebih mengutamakan

pengelolaan default dan arrear rate

 Program insentif pada loan officer pada akhirnya akan

memberikan keuntungan bagi klien dan masyarakat yang

dilayani oleh MFI

 Jika program insentif tersebut meningkatkan stabilitas dan

kelayakan MFI, kemudian hal tersebut akan

mempertahankan kemampuannya untuk melayani klien-nya

 Disain program insentif merupakan kunci penting dalam

menstimulasi produktifitas dan disainya juga perlu fleksibel

untuk mengadaptasi perubahan lingkungan MFI
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REKOMENDASI MANAJERIAL

 MFI harus dapat menyeimbangkan beberapa hal yang

mungkin kontradiktif dalam program insentif, misalnya jika

penekanannya terlalu pada jumlah peminjam baru, bisa jadi

default dan arrear rate menjadi bermasalah; sebaliknya jika

jumlah peminjam baru diabaikan maka akan mengurangi

fungsinya melayani masyarakat

 MFI juga harus menyeimbangkan berbagai komponen yang

ada pada insentif program, misalnya saja tidak hanya

melihat performa perorangan dari loan officer tapi juga

harus tetap memperhatikan performa secara keseluruhan

 MFI juga harus seimbang dalam meningkatkan performa

melalui insentif program dan juga motivasi intrinsik loan

officer
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CATATAN KEKURANGAN

 Sampel yang digunakan adalah loan officer dan supervisor dari 34

negara dan 4 benua yang hanya 95 orang loan officer dan 112

supervisor dari 672 masih kurang walaupun 14.13% response rate

mungkin dapat diterima

 Sampel yang dipilih dari berbagai negara mungkin tidak bisa secara

langsung diperbandingkan terutama dalam hal ukuran performa,

misalnya besarnya pinjaman, sehingga diperlukan pula untuk melihat

variansi antar berbagai negara tersebut.

 Instrumen yang digunakan menggunakan bahasa Inggris saja,

sehingga hal ini mempengaruhi reliabilitas instrumen terutama untuk

negara-negara yang tidak berbahasa Inggris

 Penggunaan online survey juga akan mempengaruhi reliabilitas

instrumen terutama untuk supervisor/loan officer yang tidak bisa

menggunakan komputer ataupun tidak memiliki akses internet,

sehingga penggunaan survey melalui surat mungkin menjadi

alternatif walaupun dengan resiko peningkatan biaya pengiriman dan

waktu kirimnya
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