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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keuangan Inkusif 

Irving Fisher (1867 – 1947) dalam bukunya The Purchasing Power of 

Money (1911) mengemukakan teori kuantitas sederhana terkait 

uang.Menurutnya, dalam meningkatkan output ekonomi suatu bangsa yang 

terpenting bukan saja jumlah uang (Money Supply) melainkan juga kecepatan 

beredarnya (Velocity of Circulation).Dari argumen Fisher bisa didapatkan 

bahwa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berdasar pada 

kecepatan bank sentral dalam mencetak uang (yang tentu saja terbatas), namun 

juga bisa didapat dari kemampuan sistem keuangan di dalam negara tersebut 

untuk berputar lebih cepat dalam jumlah yang lebih masif (menyeluruh ke 

seluruh penduduk). 

2. Konsep Keuangan Inklusif 

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan 

eksklusif. Keuangan eksklusif diuraikan sebagai sebuah proses yang 

mencegah kelompok sosial dan individu dari memperoleh akses terhadap 

sistem keuangan formal (Leyshon dan Thrift, 1995). European Commision 

(2008) juga mendefinisikan bahwa keuangan eksklusif merupakan sebuah 

proses dimana orang menghadapi hambatan dalam mengakses atau 
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menggunakan jasa keuangan produk di pasar pada umumnya yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan 

sosial dalam masyarakat ditempat mereka berada dengan mudah. 

Sinclair (2001) menjelaskan bahwa keuangan eksklusif berarti 

ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam 

bentuk yang tepat.Pengecualian dapat terjadi sebagai akibat dari masalah 

dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam 

menanggapi pengalaman negatif atau persepsi.Carbo et al. (2005) telah 

mendefinisikan keuangan eksklusif secara luas yaitu ketidakmampuan dari 

beberapa kelompok masyarakat untuk mengakses sistem keuangan.Dari 

berbagai definisi tersebut peneliti mendefinisikan keuangan inklusif sebagai 

kebalikan dari keuangan ekslusif. 

Menurut (Sarma, 2010) inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin 

kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal 

untuk semua anggota ekonomi. Inklusi keuangan juga didefinisikan oleh 

(Rangarajan, 2008) sebagai proses untuk memastikan akses ke keuangan 

layanan dan kredit tepat waktu dan memadai ke kelompok berpenghasilan 

rendah agar akses keuangan bias dijangkau oleh kelompok-kelompok rentan. 

Inklusi keuangan juga dijelaskan sebagai penyediaan akses bagi masyarakat 

termarginalkan (masyarakat miskin dan tertinggal) untukdapat memiliki dan 

menggunakan layanan sistem keuangan (Sanjaya, 2014). 
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World Bank (2010) mengungkapkan terdapat empat jenis layanan jasa 

keuangan yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat yaitu layanan 

penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi 

termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang menjadi 

persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. 

3. Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif 

Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, 

pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan.Strategi yang 

berpusat pada masyarakat ini perlu menyasar kelompok yang mengalami 

hambatan untuk mengakses layanan keuangan.Strategi keuangan inklusif 

secara eksplisit menyasar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum 

dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin 

berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang 

hampir miskin) dan tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan 

penduduk daerah tertinggal). 
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Berikut karakteristik kelompok sasaran dalam Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif : 

TABEL 2.1 

Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan Inklusif 

Kapasitas 

Keuangan 

Sasaran 

Miskin 

Berpendapatan 

Rendah 

Miskin Bekerja/ 

Miskin Produktif 
Hampir Miskin 

Kemampuan 

menabung 

Tidak memiliki 

kemampuan 

menabung sama 

sekali/memiliki 

kemampuan 

sangat kecil 

tanpa akses ke 

layanan 

tabungan 

Memiliki 

kemampuan 

menabung 

sebagian dari 

pendapatan, 

tetapi kebanyakan 

menabung secara 

informal 

Memiliki 

kemampuan 

menabung dan 

akses ke bank 

formal 

Akses ke 

kredit 

Tidak dapat 

Melunasi 

Memiliki akses 

ke kredit 

informal. Mampu 

melunasi kredit, 

tetapi tidak 

memiliki jaminan 

yang dapat 

menerima bank 

Memiliki akses 

ke beberapa 

sumber formal 

dan informal. 

Mampu 

melunasi kredit 

dan memiliki 

barang jaminan 

Kebutuhan 

asuransi 

Sangat rentan 

terhadap 

guncangan 

(ekonomi) 

pribadi dan 

masyarakat 

Memiliki 

beberapa 

penyangga, tetapi 

tetap bisa sangat 

berpengaruh 

terhadap 

guncangan 

Memiliki 

beragam 

instrument untuk 

menghadapi 

resiko 

Kebutuhan 

pengiriman 

uang 

Menerima 

remitansi dari 

anggota keluarga 

yan org menjadi 

pekerja migrant 

Memerlukan 

remitansi serta 

kemungkinan 

pengiriman uang 

melalui ponsel 

Mungkin perlu 

melakukan 

pengiriman 

melalui bank, 

membayar 

tagihan, dll 

Melek 

keuangan 
Tidak ada Sedang 

Sedang 

Identitas 

keuangan 
Tidak ada Terbatas 

Terbatas 

Sumber: Booklet Keuangan Inklusif 2014 
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a. Miskin Berpendapatan Terendah: Kategori ini mencakup mereka 

yang memiliki aksessangat terbatas atau tanpa akses sama sekali ke 

semua jenis layanan keuangan. Kategori inimengacu pada golongan 

sangat miskin yang mungkin menerima bantuan sosial, serta 

segmenbawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program 

pemberdayaan masyarakat. 

b. Miskin Bekerja: Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha 

sendiri, termasuk didalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, 

seniman dan perajin, pedagang kecil, danpengusaha mikro di sektor 

informal baik di perkotaan dan perdesaan. Kurangnya sumber 

dayamembatasi kemampuan mereka untuk memperluas produksi atau 

melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan pendapatan. 

c. Bukan Miskin: Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak 

memenuhi kriteria untukmasuk dalam kelompok masyarakat miskin 

berpendapatan terendah dan miskin bekerja. 

d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional: Indonesia merupakan 

negara penerimaremitansi ketiga terbesar di wilayah Asia-Pasifik. 

Sekitar 80 persen pekerja migran atau lazim disebut TKI (Tenaga 

Kerja Indonesia) adalah perempuan dan lebih dari 85 persen bekerja di 

sector informal. TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, 

atau memiliki akses yang terbataske layanan keuangan. Mereka 

terutama membutuhkan sarana untuk mengirim uang secaraaman, 

cepat, dan murah dari tempat kerja ke rumah, yang sering kali terletak 
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di daerahterpencil dan tertinggal. TKI umumnya berasal dari rumah 

tangga pertanian yang miskin, yangterletak di daerah perdesaan dengan 

tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses yangterbatas ke 

produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka selama 

prosestahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi). 

e. Perempuan: Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan 

besar antara laki-lakidan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan 

pilihan mereka terhadap jasa keuangan, sehingga dalam 

mengembangkan akses terhadap layanan keuangan, adalah penting 

untukmengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di Indonesia, laki-laki 

dan perempuan memilikikesempatan yang sama untuk mempunyai 

rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-lakisaat membuka 

rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh 

kredit,sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. 

Dalam hal kepemilikan asuransi,perempuan lebih sering membeli 

asuransi pendidikan, sementara laki-laki lebih memilihasuransi jiwa, 

dan pada taraf tertentu juga memiliki asuransi harta benda. 

f. Penduduk daerah terpencil: Sekitar 52 persen penduduk Indonesia 

hidup di daerah pedesaan dan sekitar 60 persennya tidak memiliki 

akses ke jasa keuangan formal. Dari sekitar12,49 persen penduduk 

yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 64 persen tinggal 

didaerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan kondisi 

sebaran geografis dari kepulauanIndonesia, menunjukkan pentingnya 
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bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk member perhatian 

khusus kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan 

akses ke jasakeuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan 

penggunaan teknologi informasi dankomunikasi (misalnya, mobile 

money untuk memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaranantar 

pulau, serta antar perdesaan dan perkotaan). 

4. Indikator Keuangan Inklusif 

World Bank (2009) menjelaskan bahwa di dalam dunia yang sempurna 

akses terhadap jasa keuangan dapat diukur dari jumlah individu, rumah 

tangga, maupun perusahaan yang menyimpan, menerima kredit, melakukan 

pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari berbagai 

lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal. Indikator yang 

paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah jumlah orang yang 

menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang menggunakan jasa 

pinjaman di lembaga keuangan.Namun, tidak semua negara yang memiliki 

data tersebut, terutama dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan 

informal.Indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur akses 

terhadap penggunaan jasa simpanan adalah jumlah rekening deposit per 1000 

orang dewasa. 

Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa keuangan 

dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan diukur dengan 

jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah, 
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sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit yang 

disalurkan (World Bank 2009). 

5. Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif 

Perhitungan indeks inklusi keuangan yang dikembangkan oleh Sarma 

(2012) berdasarkan tiga dimensi, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa 

perbankan, dan penggunaan jasa perbankan. 

a. Dimensi Penetrasi Perbankan 

Indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana 

masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan.Hal ini dapat 

menunjukkan financial awareness (kesadaran keuangan) pada masyarakat 

untuk memanfaatkan produk perbankan. 

b. Dimensi Ketersediaan Jasa Keuangan 

Indikator ketersediaan jasa keuangan ini menjelaskan tentang sejauh mana 

industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar 

wilayah tersebut. Apabila industri perbankan mampu diakses dengan mudah 

oleh masyarakat secara luas, maka masyarakat akan mudah untuk mengenal 

dan memanfaatkan produk perbankan, sehingga jelas hal ini dapat berdampak 

pada perilaku keuangan personal masyarakat tersebut.Ketersediaan layanan 

dapatditunjukkan dengan jumlah outlet bank (per 1000 penduduk) dan / atau 

dengan nomorATM per 1000 orang, atau jumlah karyawan bank per 

pelanggan.Dalamtidak adanya data pembanding pada jumlah ATM dan jumlah 

staf bank untuksejumlah besar negara, kita menggunakan jumlah cabang bank 

per 1000 penduduk untuk mengukur dimensi ketersediaan. 
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c. Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan 

Untuk indikator penggunaan jasa perbankan ini menjelaskan tentang 

sejauh manamasyarakat mampu menggunakanproduk-produk perbankan 

dalam aktivitasperekonomian.Hal ini dapat menjelaskanperilaku masyarakat 

dalam mengelolafinansial di dalam kehidupan sehari-hari melalui produk-

produk perbankantersebut. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif 

Penelitian Sarma (2008) meneliti bagaimana pembangunan ekonomi dapat 

mempengaruhi keuangan inklusif disuatu negara dengan menggunakan data di 

semua tiga dimensi (penetrasi, ketersediaan dan penggunaan) untuk 55negara 

dan data untuk ketersediaan dan penggunaan dimensi untuk 100 negara. Dari 

hasil perhitungan korelasi antara indeks keuangan inklusif dengan 

pembangunan manusia, disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

keuangan inklusif dengan pembangunan manusia. Persamaan umum yang 

dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

     (
   

     
)……………………………………….(1) 

Dan persamaan umum yang digunakan adalah : 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + … +anXn + ε ………...…………… (2) 

Dimana X1, X2, Xn adalah variable bebas dan ε adalah error term. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pembangunan manusia dapat 

mempengaruhi keuangan inklusif.Negara yang memiliki GDP per kapita 

rendah, ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingkat melek huruf dan 
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urbanisasi yang rendah menunjukkan rendahnya jaminan dalam mengakses 

sektor keuangan.Ketersediaan informasi yang dicerminkan oleh panjang jalan, 

penggunaan telepon dan internet juga memiliki peranan vital dalam 

meningkatkan keuangan inklusif.Dari peubah perbankan, proporsi non 

performing assets dan capital asset ratio (CAR) memiliki hubungan negatif 

dengan keuangan inklusif.Sedangkan kepemilikan asing maupun pemerintah 

di sektor perbankan, dan suku bunga tidak memiliki keterkaitan dengan 

keuangan inklusif. 

Penelitian yang dilakukan Ummah (2015) mengenai faktor yang 

mempengaruhi keuangan inklusif di Indonesia tidak jauh berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Sarma (2012) yang menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keuangan inklusif adalah ukuran perekonomian, distribusi 

pendapatan, yang digambarkan oleh koefisien indeks gini, jumlah pengguna 

internet dan jumlah pengguna telepon seluler. Sementara rasio panjang jalan 

dan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat keuangan inklusif. 

Penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai 

variabel dependen.Indeks keuangan inklusif merupakan ukuran untuk tingkat 

keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif akan dipergunakan untuk 

mengukur tingkat keuangan inklusif di delapan Negara di ASEAN dari tahun 

2008 sampai dengan tahun 2015. Perhitungan indeks keuangan inklusif dalam 

penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh 

Ummah (2015) dan Sanjaya (2014). 
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Pengukuran indeks keuangan inklusif mencakup tiga dimensi yaitu 

dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan dan 

dimensi penggunaan jasa perbankan.Indeks keuangan inklusif dapat dihitung 

apabila masing-masing dimensi telah mempunyai nilai indeks dimensi. Untuk 

mengetahui indeks dari setiap dimensi (di), dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

      
     

     
         …………………………………..(3) 

  Dimana: 

di = dimensi ke-I (d1 = penetrasi,  

d2  = ketersediaan,  

d3  = penggunaan) 

Wi = bobot yang diberikan kepada dimensi ke- , 0 ≤ Wi ≤ 1 

Ai = nilai aktual dari peubah i 

Mi  = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i 

mi = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i 

Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh suatu dimensi maka semakin 

tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut.untuk menghitung indeks 

setiap dimensi diperlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar 

dimensi  tersebut  dapat  mempengaruhi  keuangan  inklusif.  Mengacu  

kepadapenelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini seluruh dimensi 

diasumsikan memiliki peran penting dalam menentukan keuangan inklusif, 

sehingga masing-masing dimensi memiliki bobot 1 (Sarma, 2012). 
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Selain memerlukan bobot, perhitungan indeks keuangan inklusif 

memerlukan batas atas dan bawah dari masing-masing indikator. Batas atas 

maupun  batas  bawah  harus  dijadikan  nilai  tetap.  Batas  bawah  atau  nilai 

minimum (mi) setiap dimensi dalam penelitian ini adalah 0. Sedangkan untuk 

menentukan batas atas atau nilai maksimum (Mi) setiap indikator ditentukan 

oleh sebaran masing-masing setiap indikator. 

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, dimensi keuangan inklusif 

yang diukur terdiri dari tiga dimensi.Dimensi yang pertama adalah dimensi 

penetrasi perbankan yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa 

perbankan. Indikator yang  menggambarkan  dimensi  ini  adalah  jumlah  

rekening  deposit.  Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

dimensi penetrasi perbankan adalah jumlah rekening deposit di bank umum 

konvensional yang terdapat di negara ASEAN kemudian dibagi dengan 

jumlah populasi dewasa di masing-masing negara. 

Dimensi yang kedua adalah dimensi ketersediaan jasa perbankan yang 

menggambarkan  jangkauan  perbankan  kepada  masyarakat.  Indikator  yang 

digunakan  untuk  menggambarkan  dimensi  ini  adalah  berupa  outlet  dari 

perbankan misalkan jumlah kantor cabang atau ATM yang tersebar di suatu 

wilayah.  Dalam  penelitian   ini   indikator  yang  digunakan  untuk  dimensi 

ketersediaan   jasa   perbankan   adalah   jumlah   kantor   cabang   bank   

umum konvensional di setiap Negara ASEAN yang kemudian dibagi dengan 

jumlah populasi dewasa di negara tersebut. 
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Dimensi yang ketiga adalah kegunaan jasa perbankan yang 

menggambarkan manfaat jasa perbankan yang diterima masyarakat. Indikator 

yang digunakan untuk  menggambarkan  dimensi  ini  dapat  berupa  jumlah  

tabungan,  kredit, remitansi, asuransi, dan jasa lainnya yang ditawarkan oleh 

perbankan. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jumlah Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan bank umum konvensional di 

setiap Negara ASEAN dibagi dengan PDB negara tersebut. Untuk perhitungan 

indikator dimensi ketiga setiap negara pada tahun t, yaitu dimensi kegunaan 

menggunakan rumus: 

          
               

   
………………………………………(4) 

Ketiga dimensi keuangan inklusif beserta indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut : 

TABEL 2.2 

Indikator Perhitungan Indeks Keuangan Inklusi 

Dimensi Indikator Bobot 
BatasBawah 

(mi) 

Batas Atas  

(Mi) 

Penetrasi 

perbankan (d1) 

Jumah rekening 

deposit dibagi 

jumlah populasi 

dewasa 

1 0 2.47866 

Ketersediaan 

Jasa Perbankan 

(d2) 

Jumlah kantor cabang 

perbankan dibagi 

jumlah populasi 

dewasa 

1 0 0.0002329 

Kegunan (d3) Proporsi kredit dan 

DPK dibagi PDB 
1 0 2.9821 
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Persamaan akan menghasilkan nilai 0 ≤ di ≤ 1. Semakin tinggi nilai 

dimaka semakin tinggi pula perolehan negara pada dimensi i. Apabila 

terdapat tiga dimensi dari keuangan inklusif yang dihitung, yaitu 1 untuk 

penetrasi, 2 untuk ketersediaan dan 3 untuk pengunaan, maka perolehan 

suatu negara dari dimensi tersebut diinterpretasikan dengan titik X = (d1, 

d2, d3) pada ruang 3-dimensi. Dalam ruang 3-dimensi, titik O = (0,0,0) 

menunjukkan titik kondisi keuangan inklusif yang buruk, sedangkan titik 

W = (W1, W2, W3) menunjukkan kondisi keuangan inklusif yang ideal 

dari setiap dimensi. 

Letak titik X, O, dan W merupakan faktor penting dalam mengukur 

tingkat keuangan inklusif.Semakin besar jarak antara titik O dengan titik 

X, semakin tinggi pula tingkat keuangan inklusif. Semakin kecil jarak 

antara titik X dengan titik  W,  semakin  tinggi  tingkat  keuangan  inklusif.  

Kedua  jarak  tersebut dinormalisasi dengan jarak antara W dan O agar 

nilainya antara 0 dan 1. Olehkarena itu, nilai indeks keuangan inklusif 

akan berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks maka sistem 

keuangan semakin inklusif. 

Jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X1, yaitu: 

      
√  

       
      

  

√  
     

     
  

…………………………………………(5) 
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1-X2 

 

X1 

X (d
1
, d

2
, d

3
) 

(0, 0, w3) X1 

d3 (w1, 0, 0) 

d1 d1 

Jarak antara titik X dengan titik W dilambangkan dengan X2, yaitu: 

     
√       

         
         

 

√  
    

    
 

…………………….(6) 

Maka nilai indeks keuangan inklusif adalah rata-rata keduanya, 

yaitu: 

    
 

 
[     ]…………………………………………(7) 

Indeks keuangan inklusif yang digambarkan dalam ruang tiga 

dimensi dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sarma, 2012 (dengan penyesuaian) 

GAMBAR 2.1 

Grafik Tiga Dimensi Indeks Keuangan Inklusif 

Ketersediaan(2) 

Penggunaan (3) 
(0, W2, 0) 

W (w1, w2, w3) 

(0,0) 

d2 

  1-X2 

  X1 

 

Penetrasi (1) 

IKI = ½ (X1+X2 
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Setelah masing-masing indeks dari ketiga dimensi dihitung, indeks 

keuangan inklusif setiap negara dapat dihitung. Dengan bobot masing-masing 

dimensi sebesar 1, batas bawah setiap dimensi 0, dan batas setiap indikator 

yang telahditentukan dari sebaran masing-masing indikator, indeks dari 

keuangan inklusif dari masing-masing negara dapat dihitung dengan: 

IKI = 
 

 
[
√  

       
      

  

√ 
 (  

√      
        

        
 

√ 
)]………….(8) 

Nilai  indeks keuangan  inklusif  berada antara 0 dan 1. Nilai IKI = 1 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi keuangan inklusif 

terbaik di antara daerah yang lain. Sedangkan nilai IKI = 0 menunjukkan 

negara tersebut memiliki keuangan inklusif paling buruk. Tingkat keuangan 

inklusif semakin baik jika nilai indeks keuangan inklusif mendekati 1. 

Dalam penelitian Ummah (2015), nilai indeks inklusi keuangan akan 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Tingkat inklusi keuangan tinggi jika 

nilai indeks inklusi keuangan 0,6< IIK ≤ 1, tingkat inklusi keuangan sedang 

jika nilai indeks inklusi keuangan 0,3 ≤ d ≤ 0,6, dan tingkat inklusi keuangan 

rendah jika nilai indeks ≤ 0,3. 

Variabel independen dari penelitian ini diadopsi dari penelitian-penelitian 

yang telah ada sebelumnya.Untuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keuangan inklusif di ASEAN, model penelitian yang 

digunakan adalah model dari penelitian Sanjaya (2014).Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keuangan inklusif dalam penelitian ini dianalisis dengan 
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menggunakan regresi panel.Variabel   yang   digunakan   dalam   penelitian   

ini diantaranya: 

a. Angka Melek Huruf 

Melek huruf (juga disebut dengan melek aksara) adalah kemampuan 

menulis dan membaca.Lawan kata melek huruf adalah buta huruf atau tuna 

aksara.Melek huruf juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, 

mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan 

berbicara. 

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas 

yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab 

dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll), tanpa harus mengerti apa 

yang dibaca atau ditulisnya. Melek huruf memungkinkan manusia melalukan 

lompatan kuantum dalam peradaban karena dengan melek huruf masyarakat 

luas tercerahkan atau paling tidak memiliki daya dalam arti memiliki akses 

yang luas terhadap sumber informasi bahkan sumber ilmu pengetahuan yang 

sebelumnya dimiliki oleh segelintir elit.Lompatan itu dimungkinkan karena 

akses informasi merupakan sumber kekuatan (Suhaimi, 2010). 
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Angka melek huruf dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
  

    
 

   
      

Dimana: 

    
  = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan 

menulis pada tahun ke t. 

   
 = Jumlah penduduk 15 tahun keatas pada tahun ke t. 

Angka melek huruf berkisar antara 0-100, dimana tingkat melek huruf 

yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif 

dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk 

untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam 

kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.Angka melek huruf 

merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 

melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di 

suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses 

informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan 

komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga 

penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, 

maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan. Selain itu angka melek huruf 

dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program 

pemberantasan buta huruf, untuk mengevaluasi program pemberantasan 

kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program 



30 
 

 
 

pembangunan manusia lainnya serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat. Melek 

huruf dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh 

seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini 

berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali 

potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. 

Kondisi ini juga akan memudahkan penerimaan informasi dari berbagai 

sumber salah satunya adalah lembaga keuangan. Informasi yang diterima akan 

mudah diolah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Migap, 

dkk (2015) juga menegaskan bahwa edukasi keuangan akan meningkatkan 

keuangan inklusif. Dengan demikian melek huruf akan mendukung program 

keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosial. 

b. Infrastruktur Jalan 

Infrastruktur merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam 

kehidupanekonomi dan sosial.Infrastruktur fisik dan sosial dapat 

didefinisikan  sebagaikebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem 

struktur yang diperlukan untukjaminan ekonomi sektor publik dan sektor 

privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian 

dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada 

infrstruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur antara lain 

dapat berupa fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal   waduk,   

tanggul,   pengelolahan   limbah,   pelistrikan,   telekomunikasi, pelabuhan 
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secara fungsional, infrasturuktur selain sebagai fasilitas  juga dapat 

mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, aliran produksi 

barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan 

transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk 

distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. 

Infrastruktur dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu kelompok 

jalan (jalan, jalan raya, jembatan), kelompok pelayanan transportasi 

(transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), kelompok air (air bersih, air 

kotor, semua sistem air, termasuk jalan air),  kelompok manajemen limbah 

(sistem manajemen limbah padat), kelompok bangunan dan fasilitas 

olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan 

gas). 

Jalan   merupakan   infrastruktur   fisik   yang   sangat   dibutuhkan   

dalam pembangunan.Jalan  merupakan salah  satu prasarana transportasi 

darat  yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan 

terutama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan 

potensi daaerah. Kondisi jalan yang baik akan menjadi tolak ukur dari 

perekonomian dan akan memudahkan distribusi barang dan jasa serta 

kelancaran investasi. Pada umumnya jalan aspal merupakan salah satu 

infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang baik 

dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada pada 

suatu negara  akan  memudahkan  akses  pada  lembaga  keuangan.  Untuk  
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itu  dalam penelitian ini infrastruktur yang digunakan adalah jumlah 

keseluruhan jaringan aspal yang ada di masing-masing negara. 

c. GDP Per kapita 

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara 

pada periode tertentu (umumnya satu tahun). Pendapatan per kapita dapat 

dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut: 

                
      h    

     h            h    
 

Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan 

harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika kita 

menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut 

pendapatan per kapita nominal, sedangkan jika dihitung berdasarkan harga 

tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil.Pendapatan per 

kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan 

tingkat kenaikan harga atau inflasi.Sedangkan pendapatan per kapita riil 

adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan 

harga atau inflasi.GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar 

pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa 

keuangan. 

7. Sustainable Development Goals (SDGs) 

Sustainable development goals adalah sebuah dokumen yang akan menjadi 

sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara 
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di dunia. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru 

yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs 

(Millenium Development Goals).Apabila MDGs terdiri dari 8 tujuan (goals), 

18 sasaran (target) dan 58 indikator, sedangkan SDGs terdiri dari 17 tujuan 

(goals) yang terbagi menjadi 169 target dan 300 indikator. 

Tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals 

(SDGs) untuk 2016-2030: 

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana. 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, 

dan mempromosika pertanian berkelanjutan. 

3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua 

segala usia. 

4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan 

anak perempuan. 

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan 

sanitasi untuk semua. 

7. Menjamin akses keenergi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan, dan modern untuk semua. 

8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan 

berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja  penuh dan produktif dan 

pekerjaan yang layak untuk semua. 
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9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi 

insklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi. 

10. Mengurangi kesenjangan  didalam dan  antar negara. 

11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan 

berkelanjutan. 

12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. 

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya. 

14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber 

daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. 

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan 

ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, 

dan menghantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan 

hilangnya keanekaragaman hayati. 

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif  untuk 

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi 

semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif 

disemua tingkatan. 

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

Menurut UNDP, 2016 Komitmen yang ingin dicapai SDGs adalah untuk 

mengakhiri kemiskinan, SDGs berambisius untuk memastikan bahwa tidak 

ada lagi yang tertinggal dan memastikan bahwa semua orang menikmati 
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perdamaian dan kemakmuran. Adanya 17 tujuan yang ingin dicapai SDGs 

saling berhubungan oleh karena itu kunci keberhasilan pada satu tujuan akan 

menangani masalah yang lain.SDG’s memiliki 5 pondasi yaitu manusia, 

planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga 

tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai 

kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap 

beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur 

yang membahas tentang pengukuran keuangan inklusif, diantaranya: 

1. Sarma (2012) melakukan penelitian mengenai indeks keuangan inklusif 

gunamengukur inklusifitas sektor keuangan yang menggunakan data dari 

94 negara dengan   tahun   perhitungan 2004-2010. Metode yang 

digunakan dalampenelitian dianalisis  dengan data panel. Hasil  dalam  

penelitian  tersebut menyebutkan   bahwa indeks keuangan inklusif dapat 

digunakan untukmembandingkan tingkat keuangan inklusif di negara 

yang berbeda dan untukmemantau kemajuan ekonomi sehubungan 

dengan keuangan  inklusif dari waktu ke waktu. Negara yang menerima 

pendapatan nasional rendah dan menengah  ke  bawah  memiliki  indeks  

keuangan  inklusif  rendah.  Indeks keuangan  inklusi  menengah  atau  

sedang  didominasi  oleh  negara  denganpendapatan nasional menengah 

ke atas dan negara yang memiliki pendapatan tinggi, sedangkan indeks 
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keuangan inklusif tinggi didominasi oleh negara yang berpendapatan 

tinggi pula. Dengan demikian bahwa keuangan inklusif danpendapatan 

nasional cenderung bergerak kearah yang sama meskipun ada beberapa 

perbedaan. 

2. I Made Sanjaya (2014) melakukan penelitian tentang keuangan 

inklusifdan pertumbuhan inklusif sebagai strategi pengentasan 

kemiskinan diIndonesia periode 2007-2010. Metode yang digunakan 

dalam penelitianini menggunakan konsep fungsi peluang sosial (Social 

OpportunityFunction) yang hampir sama dengan fungsi kesejahteraan 

sosial untukmodel pembentukan indeks pertumbuhan inklusif. Sedangkan 

untukmenganalisis peran keuangan inklusif terhadap pertumbuhan 

inklusif diIndonesia digunakan model panel data. Dalam penelitian ini 

IndeksPertumbuhan Inklusif (IPI) digunakan sebagai variabel 

dependen,sedangkan variabel independennya menggunakan Indeks 

Keuangan Inklusif (IIK), Indeks Harga Konsumen (IHK), rasio 

penyaluran kredit mikro dan menengah terhadap PDRB dan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

3. Bintan Badriatul Ummah (2013) mengenai analisis keterkaitan inklusi  

keuangan dengan pembangunan di Asia periode 2004-2011. Regresi tobit 

adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor 

pembangunan yang mempengaruhi inklusi keuangan. Sebanyak 8 negara 

di Asia yang digunakan dalam penelitian. 4 negara kawasan Asia 

Tenggara, 2 negara Asia Timur dan 2 negara Asia Selatan. Dalam 
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penelitian ini indeks inklusi keuangan sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel independennya menggunakan tingkat pendapatan per 

kapita, jumlah populasi desa dan pengangguran. 

4. Bintan Badriatul Ummah (2015) menganalisis keuangan inklusif dan 

pemerataan pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan data panel (pooling data). Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Keuangan inklusif 

sebagai variabel dependen dan variabel independen menggunakan faktor 

sosial ekonomi (PDRB, pengangguran, melek huruf, rasio gini) serta 

infrastruktur (rasio jalan, internet dan ponsel). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat keuangan inklusif di Indonesia masih 

tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif 

kurang dari 0,3. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat 

keuangan inklusif rendah, kecuali Jakarta. Dari pendekatan infrastruktur, 

jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif 

tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Ketimpangan pendapatan 

dengankeuangan inklusif memiliki hubungan satu arah dimana 

ketimpangan pendapatan mempengaruhi keuangan inklusif di Indonesia 

tetapi tidak sebaliknya. 

5. Irmawati Setyani (2013) meneliti tentang penerapan model keuangan 

inklusif pada UMKM berbasis pedesaan di Kabupaten Klaten. Metode 

yang digunakandalam peneitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis 

SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model keuangan inklusif 
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untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga 

keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah 

dan KUR, yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga 

keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya 

pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta 

advertisement. 

6. Job Pristine Migap, dkk (2015) melakukan penelitian tentang keuangan 

inklusif untuk pertumbuhan inklusif menurut perspektif Nigeria. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Variabel 

yang digunakan yaitu Indeks pertumbuhan inklusif dan indikator-

indikator keuangan inklusif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 

bahwa keuangan inklusif diperlukan untuk pertumbuhan inklusif di 

Nigeria, peningkatan penyebaran mobile banking dan layanan internet 

oleh lembaga keuangan meningkatkan akses terhadap perbankan dan 

layanan jasa keuangan lainnya begitu pula dengan partisipasi aktif dari 

lembaga pendidikan guna meningkatkan literasi keuangan. 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Diduga Angka Melek Huruf mempunyai pengaruh positif terhadap 

Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN. 

2. Diduga Infrastruktur (Jalan Aspal) mempunyai pengaruh positif 

terhadap Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN. 
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+ 

+ 

+ 

3. Diduga GDP Per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap 

Keuangan Inklusif dalam pencapaian SDGs di ASEAN. 

4. Diduga Indeks Inklusi Keuangan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan 

yang ada di ASEAN. 

D. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka pemikiran yang dapat 

disajikan sebagai landasan dalam penulisan yang mana pada akhirnya dapat 

diketahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap keuangan inklusif 

dalam pencapaian SDGs di ASEAN, maka dari itu kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GAMBAR 2.2 

KerangkaPemikiran 

Angka Melek Huruf 

Infrastruktur (Jalan 

Aspal) 

Indeks Keuangan 

Inklusif 

GDP Per kapita 

SDGs 

(Kemiskinan) 
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Dari gambar 2.2, penulis ingin mengkaji apakah Angka Melek Huruf, 

Infrastruktur (Jalan Aspal) dan GDP Per Kapita memiliki pengaruh terhadap 

indeks keuangan iklusif. Kemudian penulis ingin mengetahui pengaruh indeks 

inklusi keuangan terhadap program SDGs yang tujuan utama nya adalah 

memberantas kemiskinan. Untuk pengujian ini menggunakan analisis data panel. 


