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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Konsep Keuangan Inklusif.  

Konsep keuangan inklusif muncul setelah adanya konsep keuangan eksklusif.  

Keuangan inklusi diawali dengan keuangan eksklusif dengan hampir 3 miliar 

orang dari jasa keuangan formal di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap 

lembaga jasa keuangan. Pengecualian keuangan adalah adalah konsep yang rumit 

dan masalah terhadap perbedaan antara akses dan penggunaan. (Kempson dan 

Whyley, 1999). Menurut Leyshon dan Thrift (1995), keuangan eksklusif adalah 

sebuah proses untuk mencegah kelompok sosial dan individu untuk memperoleh 

akses terhadap system keuangan formal. Keuangan eksklusif merupakan sebuah 

proses dimana orang menghadapi kesulitan untuk mengakses dan menggunakan 

jasa keuangan dan produk di pasar pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka, sehingga mereka tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sosial dalam 

masyarakat di tempat mereka berada ( European Commision, 2008). Carbo dkk 

(2005) juga mendefinisikan keuangan eksklusif sebagai ketidakmampuan 

beberapa kelompok masyarakat dalam mengakses system keuangan. Berbagai 
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penelitian mendefinisikan keuangan inklusif sebagai kebalikan dari keuangan 

ekslusif. 

Menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi 

masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar 

dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda 

dengan Sanjaya, (Radyati, 2012), keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana 

semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas 

dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta 

menjunjung harga diri dan kehormatan.  

Global Financial Development Report (2014) mendefinsikan Financial 

Inclusion sebagai “The proportion of individuals and firms that use financial 

service has become a subject of considerable interest among policy makers, 

researchers and other stakeholders.’’ Keuangan inklusif ialah suatu keadaan 

dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta 

meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar akan manfaat akses 

keuangan melalui akses yang telah tersedia dengan biaya terjangkau. Sedangkan 

Bank Dunia (2015) mengartikan keuangan inklusif sebagai kondisi ketika setiap 

anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan 

formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya 

terjangkau yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertujuan 
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan 

keuangan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana penduduk 

menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengatur risiko. 

Menurut Bank Dunia (2014) menjelaskan bahwa keuangan inklusif dan akses 

terhadap layanan jasa keuangan adalah dua permasalahan yang berbeda. 

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai proporsi individu atau perusahaan yang 

menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan 

beragam macam layanan keuangan, mulai dari fasilitas pembayaran, rekening 

tabungan, kredit, asuransi, dana pension, dan pasar modal. Keuangan inklusif juga 

berbeda antara individu dan perusahaan. Sedangkan rendahnya penggunaan 

layanan jasa keuangan bukan berarti tidak terdapat akses terhadap layanan 

keuangan. Sebagian masyarakat mungkin saja memiliki akses terhadap layanan 

jasa keuangan pada tingkatan harga terjangkau, namun memilih untuk tidak 

menggunakan layanan jasa tertentu. Sementara itu juga masih banyak masyarakat 

lainnya yang tidak memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : biaya yang tinggi dan tidak terjangkau, 

tidak tersedia layanan jasa keuangan yang dibutuhkan, adanya keterbatasan 

regulasi dan hukum, serta ketidakpastian pasar dan hambatan budaya. 

Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif 
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menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan 

sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi 

masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa 

keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain: 

a. Bagi Masyarakat, seperti: 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang 

yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke system 

ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa 

keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf 

kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan 

layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu perubahan perilaku 

pengelolaan keuangan, 5) membantu pemupukan asset. 

b. Bagi Pemerintah, seperti: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan 

pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3) 

efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah. 

c. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti: 1) membantu 

menurunkan resiko likuiditas dan risiko kredit, 2) membantu penurunan resiko 

sistematik. 
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2. Visi dan Tujuan Keuangan Inklusif. 

Visi nasional keuangan inklusif dirumuskan untuk mewujudkan sistem 

keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan 

terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. 

Tujuan keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar 

pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan 

dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan 

kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan  

keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas 

bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus 

lebih besar kepada penduduk miskin. 

b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua 

kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui 

serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.  

c.  Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. 

Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan 

keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih 

aman berinteraksi dengan lembaga keuangan. 
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d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang 

miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah 

geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut 

akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa 

keuangan.  

e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga 

keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan 

kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan 

keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting 

khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. 

f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 

memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya 

transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar 

layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu 

ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan resikonya. 
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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. Pengelompokan ini meliputi: 

a. Miskin Berpendapatan Terendah. 

Kategori ini mencakup mereka yang memiliki akses sangat terbatas atau 

tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan. Kategori ini 

mengacu pada golongan sangat miskin yang mungkin menerima bantuan 

sosial, serta segmen bawah kategori miskin yang menjadi bagian dari program 

pemberdayaan masyarakat.  

b. Miskin Bekerja. 

Kategori ini mencakup orang miskin yang berusaha sendiri, termasuk di 

dalamnya petani kecil dan marjinal, nelayan, seniman dan perajin, pedagang 

kecil, dan pengusaha mikro di sektor informal baik di perkotaan dan 

perdesaan. Kurangnya sumber daya membatasi kemampuan mereka untuk 

memperluas produksi atau melakukan perbaikan dalam hal produktivitas dan 

pendapatan.  
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c. Bukan Miskin. 

Kategori ini meliputi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria 

untuk masuk dalam kelompok masyarakat miskin berpendapatan terendah dan 

miskin bekerja. 

d. Pekerja Migran Domestik dan Internasional. 

TKI biasanya kurang terlayani oleh sektor keuangan, atau memiliki akses 

yang terbatas ke layanan keuangan. Mereka terutama membutuhkan sarana 

untuk mengirim uang secara aman, cepat, dan murah dari tempat kerja ke 

rumah, yang sering kali terletak di daerah terpencil dan tertinggal.TKI 

umumnya berasal dari rumah tangga pertanian yang miskin, yang terletak di 

daerah perdesaan dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka memiliki akses 

yang terbatas ke produk atau jasa keuangan formal untuk mendukung mereka 

selama proses tahapan migrasi (yaitu, pra, selama, dan pasca migrasi).  

e. Perempuan. 

Di banyak negara berkembang, kerap terdapat perbedaan besar antara laki-

laki dan perempuan dalam hal akses, kebutuhan, dan pilihan mereka terhadap 

jasa keuangan; sehingga dalam mengembangkan akses terhadap layanan 

keuangan, adalah penting untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut. Di 

Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk 

mempunyai rekening tabungan. Namun, motivasi utama laki-laki saat 

membuka rekening tabungan bank lebih sering adalah untuk memperoleh 

kredit, sedangkan perempuan menabung demi keperluan mendatang. Dalam 
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hal kepemilikan asuransi, perempuan lebih sering membeli asuransi 

pendidikan, sementara laki-laki lebih memilih asuransi jiwa, dan pada taraf 

tertentu juga memiliki asuransi harta benda.  

f. Penduduk daerah terpencil. 

Sekitar 52 persen penduduk Indonesia hidup di daerah perdesaan dan 

sekitar 60 persennya tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Dari 

sekitar 12,49 persen penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sekitar 

64 persen tinggal di daerah perdesaan. Angka-angka ini, ditambah dengan 

kondisi sebaran geografis dari kepulauan Indonesia, menunjukkan pentingnya 

bagi strategi nasional keuangan inklusif untuk memberi perhatian khusus 

kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan akses ke jasa 

keuangan untuk kategori ini sebagian dapat diatasi dengan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (misalnya, mobile money untuk 

memfasilitasi transfer dan transaksi pembayaran antar pulau, serta antar 

perdesaan dan perkotaan). 
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 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 

 

 

Memilki 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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4. Kerangka Nasional Keuangan Inklusif. 

Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dibutuhkan suatu 

strategi nasional yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif. 

Kerangka kerja umum keuangan inklusif dibangun di atas enam pilar sebagai 

berikut: 

a. Edukasi Keuangan. Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat luas tentang produk-produk dan jasa-jasa keuangan yang ada 

dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman 

manajemen risiko. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: 1) 

pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, 2) 

pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, 3) 

perlindungan nasabah, 4) ketrampilan mengelola keuangan.  

b. Fasilitas Keuangan Publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan 

dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik 

secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: 1) subsidi dan bantuan 

sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan UMKM.  

c. Pemetaan Informasi Keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk 

menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable oleh institusi keuangan 

normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif 

yang dilakukan di pilar ini meliputi: 1) peningkatan kapasitas (melalui 
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penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), 2) sistem jaminan alternatif (lebih 

sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), 3) penyediaan layanan 

kredit yang lebih sederhana, 4) identifikasi nasabah potensial. 

d. Kebijakan/Peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan 

inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun 

Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. 

Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: 1) Kebijakan 

mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, 2) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan  

masyarakat, 3) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatian secara proporsional, 4) menyusun peraturan mekanisme 

penyaluran dana bantuan melalui perbankan, 5) memperkuat landasan hukum 

untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, 6) menyusun 

kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah 

kebijakan secara berkelanjutan.  

e. Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi. Bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensional di 

masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan 

memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini 

meliputi: 1) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga 

keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk 

mengatasi masalah informasi yang asimetris, 2) peningkatan kerjasama antar 
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lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, 3) eksplorasi berbagai 

kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan 

tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.  

f. Perlindungan Konsumen. Bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa 

aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada 

pada pilar ini meliputi: 1) transparansi produk, 2) penanganan keluhan 

nasabah, 3) mediasi, 4) edukasi konsumen. Keeenam pilar tersebut 

selanjutnya dijabarkan kedalam program-program yang telah disesuaikan 

dengan kategori penduduk yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan 

Kementerian terkait. 

5. Indikator Keuangan Inklusif. 

Keuangan inklusif merupakan konsep yang multi-faceted dan terdiri atas 

beberapa indikator, yang semuanya relevan dengan agenda pembangunan di suatu 

negara. Untuk mengukur keuangan inklusif dengan menghitung proporsi dari 

populasi dewasa atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan 

formal diperlukan adanya Indeks Keuangan Inklusif (IKI). Perhitungan IKI yang 

dikembangkan oleh Sarma et.al. (2011) terbagi atas tiga dimensi yaitu: 

a) Penetrasi Perbankan. Penetrasi perbankan adalah indikator utama dalam 

inklusif keuangan. Semakin banyak penggunanya maka semakin baik, karena 

itu sistem keuangan diharapkan dapat menjangkau secara luas di antara 
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penggunanya. Salah satu indikator penetrasi perbankan adalah proporsi 

populasi yang memiliki rekening dibank. 

b) Ketersediaan jasa keuangan. Jasa keuangan harus tersedia bagi 

semuapengguna, dalam suatu sistem keuangan yang inklusif.Ukuran 

ketersediaan ini adalah jumlah outlet (kantor cabang, ATM, dan lain lain). 

Ketersediaan jasa dapat dilihat dari jumlah cabang lembaga keuangan atau 

jumlah ATM (Automatic Teller Machine). Tidak bisa dipungkiri ATM 

memiliki peranan yang sangat penting bagi jasa perbankan dalam melayani 

kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam mengambil tunai, penyetoran tunai 

serta digunakan untuk pembayaran membuat ATM menjadi kebutuhan mutlak 

bagi masyarakat. Dengan adanya kantor cabang dan ATM, masyarakat akan 

semakin mudah menjangkau jasa keuangan. 

c) Penggunaan jasa perbankan. Banyak alasan mengapa sekelompok orang 

masih belum memanfaatkan keberadaan jasa keuangan meskipun mereka 

memiliki akses terhadap jasa keuangan. Di antaranya, jauhnya outlet bank dari 

tempat kediaman atau aktivitas sehari-hari, pengalaman buruk yang 

melibatkan penyedia jasa. Oleh sebab itu, memiliki rekening tidak cukup 

untuk menunjukkan sistem keuangan yang inklusif, namun masyarakat juga 

bisa menggunakannya. Kegunaan tersebut di antaranya dapat dalam bentuk 

kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer. 

Pada dasarnya indikator yang dapat dijadikan ukuran dari keuangan yang 

inklusif sebuah negara adalah ketersediaan dan akses untuk mengukur 
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kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik 

dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk 

dan jasa keuangan (antara lain keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan), 

kualitas untuk mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah 

memenuhi kebutan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak 

layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. 

Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. 

Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum mendefinisikan 

kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut : 

a. Ketersediaan (Access): kemampuan untuk menggunakan layanan jasa 

keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. 

b. Kualitas (Quality): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan 

terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman 

konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk 

jasa keuangan yang tersedia bagi mereka. 

c. Penggunaan (Usage): tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan jasa 

keuangan, lebih memfokuskan pada aspek permanence and depth dari layanan 

dan produk sector keuangan di suatu negara. 

d. Kesejahteraan (Welfare): mengukur dampak dari suatu produk atau layanan 

jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, 

aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan. 
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6. Peranan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif. 

Bank Indonesia mendukung pelaksanaan implementasi Strategi Nasional 

Keuangan Inklusif melalui peranan sebagai berikut :  

a. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan inklusif dengan kementerian/lembaga 

terkait. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program keuangan inklusif.  

b. Melakukan pemetaan potensi daerah sebagai dasar penetapan program dan 

prioritas kegiatan keuangan inklusif. Pemetaan potensi daerah antara lain 

dilakukan terhadap sektor ekonomi, pihak penerima program dan stakeholder 

terkait.  

c. Menetapkan program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif. Menetapkan 

program dan prioritas kegiatan keuangan inklusif yang akan dilakukan setelah 

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penetapan program dan 

prioritas kegiatan dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan potensi daerah yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya untuk mempermudah 

pelaksanaannya, dibuat pedoman pelaksanaan program keuangan inklusif.  

d.  Sebagai focal point untuk kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan Bank 

Indonesia dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 

Bank Indonesia menjadi focal point dengan fokus pada edukasi, perlindungan 

konsumen, pengaturan dan pengawasan di bidang sistem pembayaran; edukasi  
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perencanaan keuangan; pengaturan dan pemetaan sistem informasi untuk 

keuangan inklusif; serta pengembangan akses keuangan UMKM. 

e. Mensosialisasikan program keuangan inklusif. Mensosialisasikan program 

kegiatan keuangan inklusif, khususnya kepada Kantor Perwakilan Wilayah 

Bank Indonesia serta pemangku kepentingan terkait.  

f. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait di luar Bank 

Indonesia. Dalam rangka memperluas pengembangan keuangan inklusif 

diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat nasional, 

regional maupun internasional.  

g. Melaksanakan kegiatan keuangan Inklusif. Melaksanakan kegiatan keuangan 

inklusif yang relevan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.  

h. Mengevaluasi program kegiatan keuangan inklusif. Bersama dengan 

kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi perkembangan keuangan 

inklusif untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan di masa datang. 

7. Peran Pemerintah Dalam Keuangan Inklusif. 

Peranan pemerintah terhadap peningkatan keuangan inklusif tidak hanya 

melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif melainkan di terapkan dalam bentuk 

Bantuan Sosial Nontunai. Peranan pemerintah tersebut melalui program-program 

sebagai berikut: 

a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), ditujukan kepada Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang 
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merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS): 25% rumah tangga 

dengan status sosial  ekonomi terendah (dalam rangka kompensasi atas 

kenaikan harga BBM). 

1) Jumlah Bantuan/Subsidi: 

a) 2013: Rp 150.000 per keluarga per bulan untuk 4 bulan. 

b) 2014: Rp 200.000 per keluarga per bulan untuk 2 bulan (November 

dan Desember 2014). 

c) 2015: Rp 200.00 per keluarga per bulan untuk 3 bulan (Januari, 

Februari, dan Maret 2015). 

2) Jumlah Penyaluran:  

a) 2014: 15,5 juta keluarga (14,5 juta dengan giro pos). 

3) Jumlah Penyaluran Nontunai 

a) 2014: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card. 

b) 2015: 1 juta keluarga dengan LKD (Bank Mandiri) berupa sim card. 

4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, Telkomsel, Indosat, 

XL. 

b. Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan kepada Pemegang Kartu 

Indonesia Pintar (KIP): anak usia sekolah (^-21 tahun) dari keluarga 

pemegang KPS, peserta PKH, dari panti asuhan, pesantren KPS, terancam 

putus sekolah karena kesulitan ekonomi/korban musibah dan belum/tidak lagi 

bersekolah.  
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1) Jumlah Bantuan/Subsidi: 

a) 2013/2014: 

(1) SD: Rp 225.000 per semester. 

(2) SMP: Rp 375.000 per semester. 

(3) SMA: Rp 500.000 per semester. 

2) Jumlah Penyaluran:  

a) 2013/2014: 15,43 juta siswa 

3) Jumlah Penyaluran Nontunai: 

a) 2014: 160 ribu siswa (melalui BRI dan BNI). 

4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Kemenag, BRI, dan BNI. 

c. Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan kepada Keluarga Sangat 

Miskin (KSM) pemegang kartu peserta PKH yang memiliki komponen 

kesehatan (ibu hamil, balita, anak pra-sekolah) dan komponen pendidikan 

(SD, SMP, SMA) atau anak usia 7-21 tahun yang belum pendidikan 12 tahun 

(kepesertaan maksimal 6 tahun).  

1) Jumlah Bantuan/Subsidi: 

a) 2015: (per KSM per tahun). 

(1) Bantuan tetap: Rp 500.000. 

(2) Ibu hamil/menyusui/anak < 6 tahun: Rp 1.000.000. 

(3) Anak SD: Rp 450.000. 

(4) Anak SMP: Rp 750.000. 

(5) Anak SMA: Rp 1.000.000. 



31 
 

 
 

(6) Bantuan minimum per KSM: Rp 950.000. 

(7) Bantuan maksimum per KSM: Rp 3.700.000. 

2) Jumlah Penyaluran: 

a) 2013: 2.365.523 KSM. 

b) 2014: 3.200.000 KSM. 

3) Jumlah Penyaluran Nontunai:  

a) 2014: 1.804 KSM dengan 2 bank (BRI dan Mandiri). 

4) Pihak Terkait meliputi: Kemensos, Bank Mandiri, BRI, Telkomsel, 

Indosat, XL. 

8. Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif. 

Penelitian Sarma (2012) meneliti tentang bagaimana analisis pembangunan 

ekonomi dapat mempengaruhi keuangan inklusif disuatu negara berdasarkan data 

dari 94 negara pada tahun 2004-2010. Dari hasil perhitungan korelasi antara 

indeks keuangan inklusif dengan pembangunan manusia, dapat disimpulkan 

secara umum terdapat hubungan antara keuangan inklusif dengan pembangunan 

manusia. Persamaan umum yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + … +anXn + ε ……………...……………………..(1) 

Dimana X1, X2, Xn adalah variabel bebas dan ε adalah error term.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia dapat 

mempengaruhi keuangan inklusif. Negara yang memiliki GDP per kapita rendah, 

ketimpangan pendapatan yang tinggi, tingkat melek huruf dan urbanisasi yang 

rendah menunjukkan rendahnya terhadap jaminan dalam mengakses sektor 

keuangan. Ketersediaan informasi dalam variabel panjang jalan, penggunaan 

telepon dan internet juga memiliki peranan penting 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. 

Dalam penelitian Purba (2016) keterkaitan indeks keuangan inklusif terhadap 

tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan yang digambarkan oleh akses jasa 

keuangan, indeks inklusi keuangan, kemiskinan, dan indeks gini. Hasil penelitian 

uji kausalitas indeks inklusi keuangan terhadap indeks gini menunjukkan 

hubungan satu arah dimana indeks gini mempengaruhi indeks inklusi keuangan. 

Sementara itu, hubungan kausalitas indeks inklusi keuangan dengan tingkat 

kemiskinan menunjukkan tidak adanya hubungan kausalitas. 

Dalam penelitian Ummah (2015) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuangan inklusif di Indonesia, menggunakan ukuran perekonomian, distribusi 

pendapatan, digambarkan oleh koefisien indeks gini, jumlah pengguna internet 
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dan jumlah pengguna telepon selular. Sementara rasio panjang jalan dan 

pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat keuangan inklusif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel yang diadopsi dari 

penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Produk Domestik Regional Bruto. 

1) Teori Produk Domestik Regional Bruto. 

Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian 

di suatu negara dalam periode tertentu melalui data Produk Domestik 

Bruto (PDB), baik atas dasar harga kostan maupun harga berlaku. Produk 

Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara 

tertentu. Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala nasional 

sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih kecil atau skala 

regional. 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar daerah 

berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki 

antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian negara, antara 
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sektor satu dengan sector lainnya saling membutuhkan, baik dari bahan 

mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah 

dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan 

oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. 

Teori-teori terkait dengan PDRB (Boediono, 1999 dalam Atikah, 

2015), antara lain: 

a) Teori Klasik. 

Ahli ekonomi klasik yakin dengan adanya perekonomian 

persaingan sempurna maka seluruh sumber ekonomi dapat digunakan 

dengan maksimal atau full employment. Para ahli ekonomi klasik 

menyatakan bahwa full employment itu hanya bisa dapat dicapai 

apabila perekonomian bebas dari campur tangan pemerintah dan 

sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.  

Semua kaum klasik memandang bahwa penumpukan modal 

sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekanakan betapa 

pentingnya tabungan dalam jumlah besar, selain itu mereka juga 

berpendapat bahwa keuntungan merangsang investasi. Semakin besar 

keuntungan merangsang investasi, semakin besar keuntungan dan akan 

semakin besar pula akumulasi modal investasi. 
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b) Teori Ricardian. 

David Ricardo menyatakan pandangannya bahwa mengenai 

pembangunan ekonomi dalam bukunya The Principles Of Political 

Ekonomy And Taxation. David mengungkapkan bahwa faktor yang 

penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah buruh, pemupukan 

modal, perdagangan luar negeri.  

Seperti ahli ekonomi modern, teori Ricardo menekankan 

pentingnya tabungan untuk pembentukan modal. Dibanding pajak 

David Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui 

tabungan.Tabungan dapat diperoleh dengan penghematan pengeluaran, 

memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan tingkat 

keuntungan serta mengurangi harga barang. 

c) Teori Harodd-Domar. 

Model pertumbuhan Harodd-Domar di bangun berdasarkan pada  

pengalaman negara maju. Harodd-Domar memberikan peranan kunci 

kepada investasi didalam proses pertumbuhan ekonomi, mengenai 

watak ganda yang dimiliki oleh investasi. Pertama ia menciptakan 

pendapatan kedua ia memperbesar kapasitas produksi pertanian 

dengan cara menaikkan stok modal. Karena itu selama investasi netto 
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tetap berjalan, pendapatan nyata dan output akan senantiasa tambah 

besar. 

2) Manfaat Produk Domestik Regional Bruto. 

Manfaat/kegunaan yang dapat diperoleh dari data PDRB sebagai 

bahan penyusunan perencanaan maupun sebagai bahan penilaian kinerja 

perekonomian (evaluasi pembangunan) suatu daerah, diantaranya : 

a) Besaran PDRB. 

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui potensi 

ekonomi suatu daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) 

dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

b) Pertumbuhan Ekonomi. 

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengukur kinerja ekonomi 

suatu daerah pada suatu periode tertentu (kenaikan produksi barang 

dan jasa). 

c)  Struktur Ekonomi. 

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui sektor-sektor 

ekonomi yang dominan (leading sector) dalam perekonomian suatu 

daerah serta untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi suatu 

daerah. 

d) Pendapatan per Kapita. 

Digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. 
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3) Menghitung Produk Domestik Regional Bruto. 

Untuk menghitung PDRB ada tiga metode yang dapat digunakan, 

antara lain:  

a) Metode Produksi. 

Dengan adanya metode produksi produk domestik regional bruto 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam 

jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi 

tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :  

(1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan  

(2) Pertambangan dan Penggalian  

(3) Industri Pengolahan  

(4) Listrik, Gas dan Air Bersih  

(5) Konstruksi  

(6) Perdagangan, Hotel dan Restoran  

(7) Pengangkutan dan Komunikasi  

(8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan  

(9) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor 

tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.  

Secara sistematis, metode produksi dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 



38 
 

 
 

Y = YPtQ1 ……………..…………………………...…………..(2)  

Dimana:  

Y = Produk domestik atau produk domestik regional bruto  

P = Harga barang unit ke-1 hingga unit ke-n  

Q = Jumlah barang jenis ke-1 hingga jenis ke-n 

b) Metode Pendapatan. 

Metode ini menjumlahkan semua pendapatan dari faktor – faktor 

produksi dalam perekonomian, yaitu manusia (tenaga kerja), modal, 

tanah dan skill. Bila tenaga kerja menghasilkan upah (wages = W), 

modal menghasilkan bunga (interest = I), tanah menghasilkan sewa 

(rent = R), dan skill menghasilkan entreprenuere menghasilkan (profit 

= P). Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pendapatan 

sering disebut dinamakan pendapatan nasional atau PN (national 

income). 

Secara sistematis, persamaan metode pendapatan sebagai berikut: 

Y = YW + YI + YR + YP ………………………………………(3) 

Dimana:  

YW = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum 

pajak 
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YI   = Pendapatan dari bunga 

YR = Pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum 

pengenaan pajak 

YP = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan  

c) Metode Pengeluaran. 

Metode ini mencoba menghitung dengan menjumlahkan semua 

pengeluaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen (C), 

rumah tangga swasta/perusahaan (I), rumah tangga pemerintah (G), 

dan luar negeri Ekspor Netto (X - M). PDRB adalah semua komponen 

permintaan akhir yang terdiri dari :  

(1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba  

(2) pengeluaran konsumsi pemerintah  

(3) pembentukan modal tetap domestik bruto  

(4) perubahan inventori, dan  

(5) ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).  

Secara sistematis, persamaannya sebagai berikut: 

Y = C + I + G + (X – M)…….………...………..……………….(4) 
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b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

1) Teori Indeks Pembangunan Manusia. 

Manusia merupakan peran utama kekayaan bangsa yang 

sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai 

tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan 

utama pembangunan ialah untuk menciptakan lingkungan yang 

memungkinkan rakyat untuk bisa menikmati umur panjang, sehat dan 

menjalankan kehidupan yang produktif (United Nations Development 

Programme-UNDP). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses 

perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s 

choices). 

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara 

termasuk kategori maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, juga 

menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu 

negara terhadap kualitas rakyatnya. Dan tidak hanya digunakan sebagai 

tolok ukur pengelompokkan suatu Negara namun juga dapat digunakan 

sebagai tolok ukur untuk mengukur dan mengelompokkan Sub-negara 

(daerah/bagian). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran ringkas 

rata-rata pencapaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia 
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yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan 

memiliki standar hidup yang layak (BPS). IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada awalnya IPM 

diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) 

pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan 

Human Development Report (HDR). 

Untuk melihat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat 

melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu: 

a) IPM < 60         : IPM rendah. 

b) 60 ≤ IPM < 70  : IPM sedang. 

c) 70 ≤ IPM < 80  : IPM tinggi. 

d) IPM  ≥ 80         : IPM sangat tinggi. 

Nilai IPM menunjukkan seberapa jauh wilayah telah mencapai  

sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan 

dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan 

konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai 

IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang 

harus ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. 
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Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia antara lain: 

a) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian. Maksutnya bahwa pembangunan lebih kepada untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk 

meningkatkan pendapatan mereka saja. Sehingga konsep 

pembangunan manusia secara keseluruhan berpusat pada penduduk 

dan bukan hanya dari aspek ekonomi saja. 

b) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan manusia namun juga dalam upaya 

memanfaatkan kemampuan manusia yang dimiliki secara optimal. 

c) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu 

produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 

d) Pembangunan manusia menjadi dasar, baik dasar dalam penentuan 

tujuan pembangunan maupun dasar dalam menganalisis pilihan-

pilihan untuk mencapainya. 

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, terdapat 

empat prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain: 

a) Produktivitas. 

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan 

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. 
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Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian 

dari model pembangunan manusia.  

b) Pemerataan. 

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk 

mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. 

Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses  

tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat dari 

kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang 

dapat meningkatkan kualitas hidup.  

c) Kesinambungan. 

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan 

tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber 

daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.  

d) Pemberdayaan. 

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang 

akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk 

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. 

Indeks Pembangunan manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 

a) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life). 

Untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat 

menggunakan pada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir - AHH (Life 

Expectancy). Angka harapan hidup sehat saat ini didefinisikan sebagai 
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rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang 

sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat atau 

penduduk. 

b) Pengetahuan (knowledge). 

Untuk menghitung dimensi pengetahuan menggunakan indikator Rata-

rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years of Schooling) dan Angka Harapan 

Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling). Rata-rata lama 

sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam 

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun dan 

cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama 

sekolah yaitu penduduk usia 25 tahun ke atas. 

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 

tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut 

akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang 

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama 

saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 

7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi 

pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan 

dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapayt 

dicapai oleh setiap anak. 
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c) Standar hidup layak (decent standard of living). 

Untuk menghitung standar hidup layak melalui indikator pengeluaran 

per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan 

ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-

rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari 

level provinsi hingga level kab/kota dengan tahun dasar 2012=100. 

Sedangkan perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas 

dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan 

komoditas non makanan. 

2) Manfaat Indeks Pembangunan Manusia. 

Ada beberapa manfaat dari indeks pembangunan manusia, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. 

b) Mengukur keberhasilan daerah atau negara dalam pembangunan 

kualitas hidup penduduk atau masyarakat. 

c) Menjadi salah satu indikator atau ukuran kinerja pemerintah. 

d) Menjadi salah satu alokator dalam menentukan Dana Alokasi Umum 

(DAU). 

3) Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. 

Dalam pengukuran indeks pembangunan manusia didasarkan pada 

berdasarkan tiga dimensi dasar yang meliputi: 



46 
 

 
 

a) Dimensi Kesehatan. Dalam dimensi kesehatan pengukuran indeks 

pembangunan manusia didasarkan pada indikator Angka Harapan 

Hidup saat lahir (AHH). 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 = 
𝐴𝐻𝐻− 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠− 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 ……………………………..…….(5) 

b) Dimensi Pendidikan. Dalam dimensi pendidikan, hal yang penting 

dalam pembangunan manusia didasarkan pada indikator Harapan 

Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).  

𝐼𝐻𝐿𝑆 = 
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠− 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 ……………………………………....…..(6) 

𝐼𝑅𝐿𝑆 = 
𝑅𝐿𝑆− 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠− 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 ……………………………………..…….(7) 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 = 
𝐼𝐻𝐿𝑆+ 𝐼𝑅𝐿𝑆

2
 …………………………………...……..(8) 

c) Dimensi Pengeluaran lebih cenderung pada pengeluaran 

masyarakat dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 = 
𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)–(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠)− (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)
……………(9) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung sebagai rata-rata 

geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, dengan 

rumus sebagai berikut: 

IPM = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑥 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛   
3 x 100 .……………(10) 
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c) Jumlah Pengguna Telepon Selular. 

Indonesia adalah salah satu Negara yang paling awal mengadopsi 

teknologi secara komersial, yaitu pada saat telekomunikasi selular pertama 

kali dikenal dunia pada tahun 1984. Industri telekomunikasi memiliki peran 

baik dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. 

Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam 

perekonomian nasional jika dibandingkan sektor-sektor lainnya. Kelompok 

transportasi dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan 

pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi 

telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan 

perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan 

batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan lagi dengan adanya 

teknologi telekomunikasi. Waverman, Meschi, dan Fuss (2005) menjelaskan 

bahwa jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari modal sosial yang 

berlebihan; seperti pengeluaran untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan 

infrastruktur jalan. 

Kemajuan teknologi informasi semakin membantu masyarakat karena 

memberikan kemudahan dalam menunjang berbagai aktivitas dan telah 

berhasil mempengaruhi perilaku masyarakat.Dengan seiringnya waktu dalam 

kemajuan teknologi dan informasi, industri perbankan dituntut untuk 
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menyeimbangkan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada 

nasabahnya. Pasalnya, perilaku konvensional yang lambat dan rumit akan 

ditinggalkan oleh nasabahnya untuk beralih ke bank lain yang pelayanannya 

lebih baik. Menyadari ketatnya persaingan industri perbankan, maka inovasi 

pelayanan dengan fasilitas kemudahan yang ditawarkan harus mengadopsi 

kecanggihan teknologi melalui pemanfaatan atau penggunaan teknologi untuk 

transaksi-transaksi keuangan. 

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan 

kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya penggunaan telepon 

seluler di negara-negara berkembang telah memberikan kontribusi terhadap 

munculnya layanan branchless banking, dengan demikian meningkatkan 

inklusi keuangan. Adanya peningkatan akses ke layanan keuangan bagi 

masyarakat membantu mempersempit kesenjangan infrastruktur keuangan, 

dimana biaya jarak dan waktu yang sangat tinggi untuk layanan perbankan  

formal. Adanya kemajuan teknologi mendukung arus informasi yang lebih 

baik, dan data yang dikumpulkan pada deposan dapat digunakan untuk 

menganalisis kelayakan kredit yang lebih efisien dan untuk memfasilitasi 

deposito. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

seperti ponsel dapat meningkatkan akses ke fasilitas kredit dan deposito, 

memungkinkan alokasi kredit yang lebih efisien, memfasilitasi transfer 

keuangan, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pada gilirannya, ini akan 

merangsang investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi. 
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Ada tiga karakteristik dari teknologi informasi dan komunikasi menurut 

Tcheng dkk (2007), yaitu: 1) teknologi informasi dan komunikasi ada dimana-

mana dalam sector bisnis, 2) terjadinya peningkatan terus menerus karena itu 

dapat mengurangi biaya bagi pengguna, 3) berkontribusi untuk inovasi dan 

pengembangan produk dan proses baru. 

Di Indonesia, jasa-jasa penyelenggaraan telekomunikasi meliputi berbagai 

bentuk yang di kelompokkan sebagai berikut: 

1) Jaringan telepon umum  

a) Jasa pelanggan telepon 

b) Jasa interkoneksi operator telekomunikasi 

(1) Interkoneksi jarak jauh internasional 

(2) Interkoneksi sambungan tetap dan bergerak 

2) Jasa sambungan bergerak  

a) Jasa sambungan analog 

b) Jasa sambungan GSM 

c) Jasa sambungan PCN 

3) Jasa satelit 

4) Jasa lainnya: 

a) VSAT 

b) E-mail 
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c) Kartu Telepon 

Salah satu tantangan utama Pemerintah dalam mendorong keuangan 

inklusif adalah kondisi demografi dan geografi (Bank Indonesia, 2014). 

Memperluas jangkauan perbankan di luar wilayah perkotaan membutuhkan 

biaya yang besar dan di sisi lain permintaan layanan dari masyarakat juga 

rendah (Dittus dan Klein, 2011). Semakin miskin sebuah rumah tangga, 

instrumen keuangan semakin dibutuhkan untuk mengelola kehidupannya 

(Dermish, Kneiding, Leishman, dan Mas, 2012). Penggunaan telepon selular 

berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi, memudahkan akses ke kredit, 

fasilitas deposit, dan mendorong keuangan inklusif. Adanya korelasi yang 

kuat antara keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi didukung oleh 

luasnya persebaran penggunaan teknologi telepon selular (Andrianaivo dan 

Kpodar, 2012). 

Menurut Omwansa (2009) kesuksesan dalam mengembangkan teknologi 

telepon selular disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu: 

1) Persebaran telepon selular. Pertumbuhan pengguna telepon yang terus 

meningkat memiliki peran penting yang akan berdampak positif untuk 

berpenetrasi dengan cepat. 

2) Kebutuhan akses kepada layanan keuangan. Masih rendahnya penduduk 

dewasa yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, menjadi 

tugas bagi pemerintah dalam meningkatkan lembaga keuangan. 

Kemudahan akses dalam masyarakat menunjukkan system keuangan yang 
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dapat dijangkau sehingga penduduk yang memiliki akses terhadap layanan 

keuangan formal akan terus meningkat. 

3) Transaksi berbiaya rendah. System keuangan inklusif dapat diwujudkan 

melalui layanan jasa keuangan yang berkualitas, mudah, jelas dan biaya 

terjangkau merupakan hal yang dibutuhkan dalam melakukan akses 

terhadap lembaga keuangan terutama bagi masyarakat miskin.  

 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang keuangan inklusif yang telah dilakukan oleh sejumlah 

peneliti dengan daerah dan periode waktu berbeda terkait, antara lain: 

1. Andrianaivo. M., Kpodar. K. (2011) meneliti tentang  ICT, Keuangan Inklusif, 

dan Pertumbuhan: Bukti dari negara-negara Afrika. Metode yang digunakan 

dengan analisis Metode Generalized Moment (GMM) dan variabel yang 

digunakan adalah tingkat penetrasi telepon seluler dan telepon tetap, biaya 

komunikasi, deposito, pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan Interaksi antara 

penetrasi ponsel dan financial inclusion ditemukan positif dan signifikan dalam 

regresi pertumbuhan dan pentingnya pengembangan ICT, khususnya peluncuran 

ponsel, untuk negara-negara Afrika sebagai sumber pertumbuhan, dan potensi 

TIK untuk meningkatkan inklusi keuangan, yang dengan sendirinya 

menguntungkan pertumbuhan. 

 



52 
 

 
 

2.  Sabila Yusrina (2016) menganalisis keuangan inklusif di ASEAN. Metode yang 

digunakan dengan analisis data panel dengan cross section 7 negara dan tahun 

dasar 2010-2014. Variabel dependen yaitu keuangan inklusif yang di hitung 

dengan indeks keuangan inklusif, sedangkan variabel independen meliputi IPM, 

populasi desa dan jalan aspal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

keuangan inklusif di ASEAN rendah, yang diindikasi oleh nilai indeks keuangan 

inklusif < 0,3. Semua Negara di ASEAN memiliki tingkat keuangan inklusif 

rendah, kecuali Brunei Darussalam dan Indonesia. IPM, populasi desa dan jalan 

aspal memiliki pengaruh positif terhadap keuangan inklusif di ASEAN. 

3.  Atikah (2015) menganalisis Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Tingkat keuangan inklusif masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta akan dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif 

sebagai variabel dependen, sedangkan PDRB, Angka Melek Huruf dan Rasio 

Jalan sebagai variabel independen. Metode yang digunakan data panel dengan 

cross section 5 kabupaten/kota dan tahun dasar analisis 2004-2013. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa  

    Yogyakarta tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan 

inklusif kurang dari 0,3. Hampir seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki tingkat keuangan inklusif rendah, kecuali Kota Yogyakarta. 

PDRB berpengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa 
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Yogyakarta. Sedangkan Angka Melek Huruf dan Rasio Jalan berpengaruh negatif 

terhadap keuangan inklusif di daerah Istimewa Yogyakarta.  

4.  Aza Azifah Dienillah (2016) meneliti dalam menghitung indeks inklusi keuangan 

dan indeks stabilitas sistem keuangan serta menganalisis dampak inklusi 

keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan di berbagai negara antar kelompok 

pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan model tobit 

serta struktur data berupa unbalanced data panel. Ruang lingkup dari penelitian 

ini yaitu dengan mengambil sampel negara berdasarkan tingkat pendapatan 

negara. Diantaranya terdiri dari negara berpendapatan menengah bawah meliputi 

Mesir, El savador, India, Indonesia, Nigeria. Lalu berpendapatan menengah atas 

meliputi Argentina, Bosnia, Chili, Colombia, Macedonia, Malaysia, Mexico, 

Namibia, dan Thailand. Kemudian negara berpendapatan tinggi meliputi Belgia, 

Ceko, Hungaria, Korea, dan Switzerland. Rentang waktu variabel yang diteliti 

yaitu dari tahun 2004-2011. Hasil penelitian menunjukkan inklusi keuangan 

memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap stabilitas sistem 

keuangan pada kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan atas, 

namun memiliki dampak positif yang signifikan terhadap stabilitas sistem 

keuangan pada kelompok negara berpendapatan tinggi. Dampak positif ini 

dikarenakan peningkatan inklusi keuangan menggambarkan penguatan pada 

sektor riil. Selain itu, peningkatan inklusi keuangan akan diikuti oleh penguatan 

basis tabungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses intermediasi.  
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5.  Marlina Fransiska Purba (2016) melakukan penelitian mengenai kondisi inklusi 

keuangan pada kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah serta untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh indeks inklusi keuangan terhadap tingkat 

kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Indeks inklusi keuangan diukur melalui 

indikator penetrasi perbankan, aksesibilitas perbankan dan juga penggunaan 

rekening. Kemiskinan diukur dengan tingkat kemiskinan yang menggambarkan 

penduduk miskin dalam masing-masing wilayah dan pemerataan pendapatan 

diukur menggunakan indeks gini. Jenis penelitian ini adalah eksplanatori dengan 

pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder 31 kab/kota di Provinsi Jawa 

Tengah 2010-2014. Metode yang digunakan adalah analisis indeks inklusi  

keuangan dan analisis uji hubungan kausalitas antara indeks inklusi keuangan 

terhadap tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Hasil penelitian 

menunjukkan secara keseluruhan indeks inklusi keuangan di kabupaten/kota Jawa 

Tengah termasuk dalam kategori indeks inklusi keuangan yang rendah, hanya dua 

wilayah yaitu Kabupaten/Kota Semarang dan Kota Surakarta yang memiliki 

indeks inklusi keuangan yang tinggi. Hasil uji kausalitas indeks inklusi keuangan 

terhadap indeks gini menunjukkan hubungan satu arah dimana indeks gini  

mempengaruhi indeks inklusi keuangan. Sedangkan hubungan kausalitas indeks 

inklusi keuangan dengan tingkat kemiskinan menunjukkan tidak adanya 

hubungan kausalitas. 
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6.  Bintan Badriatul Ummah (2015) menganalisis inklusi keuangan dan pemerataan 

pendapatan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah panel 

tobit dengan cross section 33 provinsi dan tahun dasar analisis 2007-2011 melalui 

dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan infrastruktur. 

Sedangkan hubungan inklusi keuangan dengan pemerataan pendapatan di 

Indonesia akan dianalisis dengan Kausalitas Engle-Granger pada panel data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih 

tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks inklusi keuangan kurang 

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

rendah, kecuali Jakarta. Dilihat dari pendekatan sosial ekonomi, ukuran 

perekonomian dan ketimpangan pendapatan mempengaruhi positif tingkat inklusi 

keuangan. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang 

semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Dari 

pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet 

mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan 

pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana 

ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi 

tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti money 

mobile, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi 

keuangan. 

7. I Made Sanjaya (2014) melakukan penelitian tentang keuangan inklusif dan 

pertumbuhan inklusif sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia 



56 
 

 
 

periode 2007-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep fungsi peluang sosial (Social Opportunity Function) yang hampir sama 

dengan fungsi kesejahteraan sosial untuk model pembentukan indeks 

pertumbuhan inklusif. Sedangkan untuk menganalisis peran keuangan inklusif 

terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia digunakan model panel data. Dalam 

penelitian ini Indeks Pertumbuhan 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. Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi seluruh masyarakat dalam proses 

pertumbuhan menjadi bagian dari pertumbuhan inklusif yang multidimensi. 

Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi 

masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut 

berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan 

pertumbuhan yang inklusif yang dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan di Indonesia.  

8. Mandira Sarma (2012) melakukan penelitian mengenai indeks keuangan inklusif 

guna mengukur inklusifitas sektor keuangan yang menggunakan data dari 94 

negara dengan tahun perhitungan 2004-2010. Metode yang digunakan dalam 

penelitian di analisis dengan data panel. Hasil dalam penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa inkdeks keuangan inklusif dapat digunakan untuk 

membandingkan tingkat keuangan inklusif di negara yang berbeda dan untuk 
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memantau 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 inklusif 

menengah atau sedang didominasi oleh negara dengan pendapatan nasional 

menengah ke atas dan negara yang memiliki pendapatan tinggi, sedangkan indeks 

keuangan inklusif tinggi didominasi oleh negara yang berpendapatan tinggi pula. 

Dengan demikian bahwa keuangan inklusif dan pendapatan nasional cenderung 

bergerak kearah yang sama meskipun ada beberapa perbedaan.  

 

C. Hipotesis  

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Diduga PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di 

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

Maluku dan Gorontalo).  

2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif terhadap 

Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo).  

3. Diduga Jumlah Pengguna Telepon Selular mempunyai pengaruh positif 

terhadap Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin (Papua, Papua 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo). 
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D. Metode 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 di Provinsi Berpenduduk 

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

dari itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Sumber: Pengembangan Skripsi dari Atikah studi kasus di Yogyakarta. 

GAMBAR 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

Dari kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, penulis ingin mengkaji apakah PDRB, 

IPM dan Jumlah Pengguna Telepon Selular memiliki pengaruh terhadap indeks 

keuangan inklusif. Untuk pengujian ini, penulis menggunakan analisis data panel. 

PDRB   (+) 

Jumlah Pengguna 

Telepon Selular   (+) 

IPM       (+) 

Indeks Keuangan 

Inklusif 


