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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan multidimensi 

karena berdampak sangat luas terhadap kualitas hidup manusia. Kemiskinan 

merupakan persoalan mendasar yang dihadapi suatu bangsa karena hampir seluruh 

aktifitas pembangunan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

mengurangi kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran 

utama agenda dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Menurut Bank Dunia (2006:xxiii) terdapat tiga ciri yang menonjol dari 

kemiskinan yang terjadi di Indonesia, antara lain: 1. banyaknya rumah tangga yang 

berada di sekitar garis kemiskinan nasional yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per 

hari, sehingga banyak penduduk yang tergolong tidak miskin tetapi rentan dengan 

kemiskinan, 2. ukuran kemiskinan berdasarkan pada pendapatan, sehingga tidak 

menggambarkan batas kemiskinan yang sesungguhnya. Banyak orang yang mungkin 

tidak tergolong miskin dari segi pendapatan akan tetapi dikategorikan miskin 

berdasarkan pada kurang akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-

indikator terhadap pembangunan manusia, 3. luas dan beragamnya wilayah Indonesia 

menyebabkan banyaknya perbedaan antar daerah yang menjadi ciri dasar kemiskinan 
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di Indonesia. Implikasinya, pengentasan kemiskinan hendaknya mempertimbangkan 

aspek lokalitas atau indikator-indikator lokal yang ada. 

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau kondisi perekonomian sesuai dengan 

pencapaian dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik, walaupun perekonomian Indonesia terus meningkat dengan 

baik selama satu dekade terakhir dengan jumlah penduduk miskin dari tahun 2010-

2014 sebesar 13,3 persen, 12,5 persen, 11,7 persen, 11,5 persen, dan 11,0 persen yang 

berarti mengalami penurunan kemiskinan. Namun, pencapaian target penurunan 

kemiskinan sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 belum terealisasikan. Ini terlihat 

bahwa penurunan kemiskinan cenderung lambat hanya sekitar 1-2 persen per tahun, 

tidak sesuai target sebesar 8-10 persen. Di tahun 2015 jumlah penduduk miskin 

mencapai 11,1 persen yang berarti adanya kenaikan sebesar 1 persen dari seluruh 

jumlah penduduk Indonesia. Jika berdasarkan perhitungan batas garis kemiskinan 

Bank Dunia dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari, menunjukkan bahwa 

sebagian penduduk Indonesia hampir hidup di bawah garis kemiskinan. Dan 

seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 65 juta jiwa) hanya sedikit yang 

hidup di atas garis kemiskinan nasional (Indonesia Investment, 2016). 
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TABEL 1.1. 

Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 

No  Provinsi  Presentase (%) 

1 DKI Jakarta 3,75 

2 Bali 4,25 

3 Kalimantan Selatan 4,85 

4 Bangka Belitung 5,22 

5 Banten 5,42 

6 Kalimantan Tengah 5,66 

7 Kepulauan Riau 5,98 

8 Kalimantan Timur 6,11 

9 Kalimantan Utara 6,23 

10 Maluku Utara 6,33 

11 Sumatera Barat 7,09 

12 Kalimantan Barat 7,87 

13 Riau 7,98 

14 Sulawesi Utara 8,34 

15 Jambi 8,41 

16 Jawa Barat 8,95 

17 Sulawesi Selatan 9,40 

18 Sumatera Utara 10,35 

19 Sulawesi Barat 11,74 

20 Jawa Timur 12,05 

21 Sulawesi Tenggara 12,88 

22 Jawa Tengah 13,27 

23 DI Yogyakarta 13,34 

24 Sumatera Selatan 13,54 

25 Lampung 14,29 

26 Sulawesi Tengah 14,45 

27 NTB 16,48 

28 Aceh  16,73 

29 Bengkulu 17,32 

30 Gorontalo 17,72 

31 Maluku 19,18 

32 NTT 22,19 

33 Papua Barat 25,43 

34 Papua 28,54 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 
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Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa nilai kemiskinan provinsi-provinsi di Indonesia 

Timur menunjukkan nilai yang lebih tinggi terutama lima provinsi di Indonesia yang 

meliputi Papua dengan jumlah penduduk miskin tertinggi sebesar 28,54%, diikuti 

Papua Barat sebesar 25,43%, Nusa Tenggara Timur sebesar 22,19%, Maluku sebesar 

19,2%, dan provinsi Gorontalo sebesar 17,72%. Tingkat kemiskinan ini disebabkan 

karena sebagian besar penduduk adalah petani yang berada di wilayah pedesaan dan 

hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi serta jauh dari program-program 

pembangunan seperti program yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun 

Lembaga Internasional. 

Pada Leaders Summit di Los Cabos Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012, 

Forum G20 meluncurkan Financial Peer Learning Program (FPLP) dan Global 

Partnership on Financial Inclusion (GPFI). FPLP dan GPFI merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan G20 dalam mengentaskan kemiskinan dan menurunkan 

disparitas pendapatan masyarakat melalui system keuangan yang inklusif (financial 

inclusion). Keuangan inklusif telah menjadi agenda penting baik di tingkat nasional 

maupun internasional, ini dikarenakan sebagian masyarakat di seluruh dunia sekitar 

2,6 milyar orang atau lebih dari 50 persen dari penduduk dunia belum memiliki 

lembaga keuangan formal seperti akses kredit, asuransi dan tabungan (CGAP 2012). 

Keuangan inklusif merupakan seluruh upaya dalam meningkatkan akses 

masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan yang dilakukan dengan cara menghilangkan 

segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga (Bank Dunia, 
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2014). Keuangan inklusif berkaitan dengan 4 (empat) aspek, yang meliputi: 1. 

kemampuan masyarakat untuk mengakses jasa keuangan formal, 2. kesesuaian 

kualitas jasa keuangan dengan kebutuhan masyarakat, 3. penggunaan jasa sistem 

keuangan formal secara berkelanjutan oleh masyarakat, dan 4. dampak penggunaan 

jasa keuangan terhadap kehidupan masyarakat (AFI, 2010). Keempat aspek ini 

menjadi kriteria nilai yang masih lemah untuk diakses oleh masyarakat miskin di 

seluruh dunia, termasuk Indonesia.  

Berdasarkan data Global Findex 2014, hanya sekitar 36% penduduk dewasa di 

Indonesia yang memiliki akses kepada lembaga keuangan formal. Sedangkan, 

Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN yaitu Malaysia 81%, dan 

Thailand 78%. Meskipun Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina 

31% dan Vietnam 31%. Ini menunjukkan masih rendahnya akses masyarakat 

terhadap lembaga keuangan formal di Indonesia. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. 

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dari sisi 

permintaan dan sisi penawaran. Jika di lihat dari sisi permintaan, akses masyarakat 

yang terhambat disebabkan karena faktor seperti kurangnya pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, serta tidak 

adanya jaminan dan sosial inklusif. Sedangkan dari sisi penawaran, faktor yang 

menghambat akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal seperti jauhnya 

jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian 
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produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku 

pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku. 

Keuangan inklusif memberikan gambaran unbanked baik dari sisi supply 

(penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), oleh karena itu perlu adanya kebijakan 

yang di desain untuk mengeliminir dalam berbagai kendala terhadap akses keuangan 

(Hannig dan Jansen, 2010). Sanjaya (2014) juga mengatakan pentingnya keuangan 

inklusif yang berdasarkan pada prinsip pemerataan dan pertumbuhan seharusnya 

menjadi perhatian yang besar bagi pembuat kebijakan dalam proses pengentasan 

kemiskinan. Sehingga untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, 

dibutuhkan suatu strategi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.82 

Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Melalui strategi nasional 

keuangan inklusif diharapkan terjadinya kolaborasi antar lembaga pemerintah dan 

pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur sehingga dapat 

memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal yang kemudian 

akan menciptakan stabilitas system keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

serta upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keuangan inklusif suatu negara 

disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur (Sarma dan Pais, 2011). 

Faktor kondisi sosial ekonomi seperti pendapatan perkapita, jumlah angka melek 

huruf, populasi desa dan pengangguran. Sedangkan faktor infrastruktur meliputi 
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jumlah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna telepon, jumlah pengguna internet dan 

lain sebagainya.  

Perkembangan telepon seluler menunjukkan adanya kemajuan dalam teknologi. 

Hal ini dapat memperluas informasi dan mengurangi hambatan jarak dan waktu. 

Telepon seluler dimanfaatkan perbankan untuk memperluas akses pelayanan. Banyak 

perbankan yang sudah menggunakan telepon seluler sebagai media transaksi untuk 

mempermudah palayanan.. Dengan mengoptimalkan teknologi telepon selular dapat 

meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin. Manfaat penggunaan telepon 

selular dapat mengurangi biaya transaksi, memudahkan akses ke kredit, fasilitas 

deposit, dan mendorong keuangan inklusif. Terdapat korelasi yang kuat antara 

keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi apalagi bila didukung oleh luasnya 

persebaran penggunaan teknologi telepon selular (Andrianaivo dan Kpodar, 2012). 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis keuangan 

inklusif di Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 

Gorontalo tahun 2010-2015. Ini didasarkan pada rencana pembangunan yang belum 

tercapai dengan baik terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dan ke lima 

provinsi tersebut menunjukkan provinsi berpenduduk miskin dengan kondisi 

masyarakat yang hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi serta jauh dari 

program-program pembangunan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian. Selain itu. faktor-faktor terkait yang akan diteliti dalam mempengaruhi 

keuangan inklusif di provinsi berpenduduk miskin meliputi faktor sosial ekonomi 
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yang diproksikan dengan PDRB, dan IPM. Sedangkan faktor infrastruktur 

diproksikan dengan jumlah pengguna telepon selular. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meyimpang dari yang diharapkan maka peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data yang digunakan untuk menganalisis keuangan inklusif di Provinsi 

Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, 

dan Gorontalo) yaitu berdasarkan pada hasil perhitungan dari dimensi 

penetrasi, ketersediaan, dan penggunaan jasa perbankan. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya indeks keuangan inklusif 

sangatlah beragam, dan dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada 

faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) serta jumlah pengguna telepon selular dengan tahun 

perhitungan 2010-2015. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimanakah ukuran tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk 

Miskin  (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo)? 

2. Bagaimanakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo)? 

3. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo)? 

4. Bagaimanakah pengaruh jumlah pengguna telepon selular terhadap keuangan 

inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maluku, dan Gorontalo)?  
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D. Tujuan Penelitian  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan indeks 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Provinsi Papua, Papua Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo). Namun tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini, yaitu:  

1. Menganalisis tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin 

(Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo). 

2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo).  

3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo).  

4. Menganalisis pengaruh jumlah pengguna telepon selular terhadap keuangan 

inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maluku, dan Gorontalo).  
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E. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan tidak sekedar menjadi pelengkap memperoleh 

gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan namun lebih dari 

itu diharapkan memberi kemanfaatan bagi berbagai pihak yaitu berupa:  

1. Pengambil Kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat keuangan inklusif sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan tinjauan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi 

peningkatan kesejahteraan, pemerataan distribusi pendapatan maupun 

peluang/kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan sebagai implikasi dari keuangan inklusif di masa mendatang. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan yang dapat dijadikan bahan informasi bagi peneliti lain yang 

ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang 

berhubungan dengan keuangan inklusif. 

3. Peneliti 

Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama kuliah.  


