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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Multikolinearitas dan uji 

Heteroskedastisitas. 

1. Uji Multikolinearitas. 

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, sehingga pada 

model data panel perlu adanya syarat yang memenuhi terbebas dari pelanggaran 

asumsi klasik. Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel 

bebas dalam pembentukan sebuah model (persamaan) sangatlah tidak dianjurkan 

terjadi, karena hal itu akan berdampak pada keakuratan pendugaan parameter, 

dalam hal ini koefisien regresi, dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. 

Korelasi yang kuat antara variabel bebas ini dinamakan multikolinearitas.  

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, disimpulkan 

bahwa adanya masalah multikolinearitas yang ditunjukan dengan nilai koefisien 

korelasi variabel independen berada diatas 0.88, sehingga model ini dikategorikan 

model yang kurang bagus karena terdapat korelasi antara variabel independennya 
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atau terdapat masalah multikoleniaritas. Penyembuhan multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan menambah atau mengurangi sampel, namun mengurangi satu 

atau lebih variabel kemungkinan akan membuat model semakin tidak bagus. 

Begitupula dengan menambah sampel. Sehingga demikian, dalam penelitian ini 

tetap dibiarkan adanya multikolinearitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model 

yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik 

adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya 

konstan.  

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Hal ini 

dikarenakan regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada 

kemungkinan terjadi heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel 

hanya Common Effect dan Fixed Effect saja yang memungkinkan terjadinya 

heteroskedastisitas, sedangkan pada model Random Effect tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan estimasi Common Effect dan Fixed Effect 

masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) sedangkan 

Random Effect sudah menggunakan Generalize Least Square (GLS) yang 

merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. 
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Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 5.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Park 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -6.026214 24.36909 -0.247289 0.8066 

LOGPDRB? -0.756706 1.043407 -0.725226 0.4748 

IPM? 0.166953 0.263472 0.633665 0.5318 

TELEPON? -0.041455 0.040438 -1.025142 0.3147 

     
Sumber: Data diolah, 2017 

Dari Tabel 5.1 diatas dapai dilihat bahwa nilai probabilitas lebih besar dari α 

= 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

heteroskedastisitas dengan kata lain model ini bebas dari heteroskedastisitas.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Pemilihan Model Analisis. 

Regresi data panel memberikan 3 alternatif model yaitu Model Common 

Effect, Model Fixed Effect dan Model Random Effect. Model common effect dan 

model fixed effect menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squared) 

dalam teknik estimasinya, sedangkan model random effect menggunakan GLS 

(Generalized Least Squares) sebagai teknik estimasinya. Ada tiga uji untuk 

memilih teknik estimasi data panel. Pertama, Uji Chow yang digunakan untuk 
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memilih antara metode commom effect atau metode fixed effect. Kedua, Uji 

Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode fixed effect atau metode 

random effect. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih 

antara metode Commom Effect atau metode Random Effect. Sementara, Uji 

asumsi klasik menggunakan dua uji dalam regresi linier dengan pendekatan OLS 

(Ordinary Least Squared) meliputi uji Multikolinieritas dan uji 

Heteroskedastisitas. 

a. Uji Chow. 

Uji Chow yakni pengujian untuk menentukan model yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel antara model Fixed Effect atau 

Common Effect. Hasil Uji Chow dapat dilihat pada hasil Uji Likelihood Ratio 

dengan memperhatikan nilai probabilitas dari cross section F. Jika nilai 

probabilitas cross section F > 0,05 maka model common effect yang terpilih, 

dan jika nilai probabilitas cross section F < 0,05 maka model fixed effect yang 

terpilih. 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Likelihood Ratio 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3.048196 (4,22) 0.0385 

Cross-section Chi Square 13.229165 4 0.0102 

  Sumber: Data Diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 5.2 uji chow diatas, nilai probabilitas cross section F 

sebesar 0.0385, yang berarti kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model fixed effect lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. 

b. Uji Hausman. 

Uji ini digunakan untuk memilih apakah  model fixed effect atau model 

random effect yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Dalam hasil 

uji haumsman dapat dilihat apabila hipotesis nol diterima maka model random 

effect yang terpilih, dan sebaliknya apabila hipotesis nol ditolak maka model 

fixed effect yang terpilih untuk digunakan dalam estimasi data panel. 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 5.714111 3 0.1264 

 Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, nilai cross-section sebesar 0.1264 yang 

menunjukkan  lebih besar dari Alpha 0.05 maka hipotesis nol diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat digunakan dalam 

penelitian ini. 
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c. Uji Langrange Multiplier. 

Uji ini digunakan untuk memilih apakah  model common effect atau model 

random effect yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Dalam hasil 

uji lagrange multiplier dapat dilihat apabila hipotesis nol ditolak maka model 

random effect yang terpilih, dan sebaliknya apabila hipotesis nol diterima 

maka model common effect yang terpilih untuk digunakan dalam estimasi data 

panel. 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Null (no rand. 

Effect) 

Alternative 

Cross-section 

One-sided 

Periode 

One-sided 

Both 

 

Breusch-Pagan 0.313873 2.546305 2.860178 

(0.5753) (0.1106) (0.0908) 

      Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas, nilai Breusch-Pagan sebesar 0.5753 yang 

menunjukkan lebih besar dari Alpha 0.05 maka hipotesis nol ditolak. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat digunakan dalam 

penelitian ini 

d. Analisis Model Data Panel. 

Berdasarkan pemilihan model yang terbaik yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model 

Random Effect. Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 5.5 

Hasil Estimasi Model 

 

Variabel Dependen : 

IKI 

Model  

Common 

Effect 

Fixed 

 Effect 

Random  

Effect 

Koefisien -9.472315 -4.801310 -9.472315 

Standar Error 1.191378 3.161594 1.191378 

T-statistic -7.950720 -1.518636 -7.950720 

Probabilitas 0.0000 0.1431 0.0000 

PDRB 0.010102 0.038814 0.398991 

Standar Error 0.032197 0.444663 0.047935 

T-statistic 0.313764 0.087288 8.323550 

Probabilitas 0.7561 0.9312 0.0000 

IPM 0.005439 0.075628 0.097887 

Standar Error 0.008340 0.047775 0.014296 

T-statistic 0.652139 1.583007 6.847226 

Probabilitas 0.5198 0.1277 0.0000 

Telepon -0.002503 0.000190 -0.007762 

Standar Error 0.003213 0.004609 0.002235 

T-statistic -0.779205 0.041263 -3.473422 

Probabilitas 0.4426 0.9675 0.0018 

R-squared 0.075642 0.867773 0.723707 

F-statistic 22.70096 20.62574 22.70096 

Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.200452 0.519250 0.558810 

    Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis 

yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji likelihood dan uji hausman 

dapat disimpulkan bahwa hasil dari masing-masing uji bertentangan. Dari 

hasil uji likelihood untuk menyarankan menggunakan model Fixed effect, 

sedangkan untuk hasil uji hausman menyarankan menggunakan model 

Random effect, kemudian dari hasil uji lagrange multiplier menyarankan 

menggunakan model Random effect. Dengan mengacu pada hasil uji yang 
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lebih baik, maka dalam penelitian ini model Random effect dianggap lebih 

tepat dalam penelitian ini dibandingkan dengan model Fixed effect, meskipun 

dalam uji likelihood menunjukkan model yang digunakan adalah model Fixed 

effect. 

Dipilihnya Random effect model dikarenakan probabilitas dari masing-

masing variabel independen lebih signifikan dibandingkan dengan Fixed 

effect model atau Common effect model. Variabel-variabel independen pada 

Fixed effect model dan Common effect model tidak signifikan, sehingga model 

yang lebih baik dan tepat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Random 

effect model seperti yang telah dijelaskan pada Tabel 5.5 di atas. 

2. Analisis Hasil Model Data Panel. 

Berdasarkan pemilihan model terbaik yang telah dilakukan sebelumnya 

melalui uji likelihood dan hausman test maka dapat disimpulkan bahwa model 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni Random Effect Model. Berikut tabel 

hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 provinsi dalam kurun 

waktu 2010-2015. 

 

 

 



106 
 

 Tabel 5.6  

Hasil Estimasi Model Random Effect 

Variabel Dependen : Indeks 

Keuangan Inklusif 

Model Random Effect 

Koefisien -9.472315 

Standar Error 1.191378 

T-statistic -7.950720 

Probabilitas 0.0000 

Produk Domestik Regional bruto 

Koefisien 0.398991 

Standar Error 0.047935 

T-statistic 8.323550 

Probabilitas 0.0000 

Indeks Pembangunan Manusia 

Koefisien 0.097887 

Standar Error 0.014296 

T-statistic 6.847226 

Probabilitas 0.0000 

Pengguna Telepon Selular 

Koefisien -0.007762 

Standar Error 0.002235 

T-statistic -3.473422 

Probabilitas 0.0018 

R-squared 0.723707 

Adjusted R-squared 0.691827 

F-statistic 22.70096 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.558810 

   Sumber: Data Diolah, 2017 

Dari hasil estimasi model random effect pada Tabel 5.6 di atas, maka dapat 

dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin yang diinterpretasikan sebagai 

berikut: 
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IKI Papua        = 0.02047891544565233 (Efek Wilayah) - 

9.472314980286644 + 

0.3989914096997731*LOGPDRB_Papua + 

0.09788747557365335*IPM_Papua -

0.00776231065423434*TELEPON_Papua. 

IKI Papua Barat = -0.04626168618319546 - 9.472314980286644 + 

0.3989914096997731*LOGPDRB_Papuabarat + 

0.09788747557365335*IPM_Papuabarat -

0.00776231065423434*TELEPON_Papuabarat. 

IKI NTT       = 0.004666493804185289 - 9.472314980286644 + 

0.3989914096997731*LOGPDRB_NTT + 

0.09788747557365335*IPM_NTT -

0.00776231065423434*TELEPON_NTT. 

IKI Maluku     = 0.003079696637859591 - 9.472314980286644 + 

0.3989914096997731*LOGPDRB_Maluku + 

0.09788747557365335*IPM_Maluku -

0.00776231065423434*TELEPON_Maluku. 

IKI Gorontalo   = 0.01803658029549054 - 9.472314980286644 + 

0.3989914096997731*LOGPDRB_Gorontalo + 
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0.09788747557365335*IPM_Gorontalo -

0.00776231065423434*TELEPON_Gorontalo. 

Dari hasil interpretasi diatas dapat diketahui bahwa wilayah yang memberikan 

efek paling besar terhadap keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin  

adalah Provinsi Papua. Papua memberikan efek sebesar 0.020479, kemudian 

disusul Nusa Tenggara Timur dengan memberikan efek sebesar  0.004666, 

Maluku memberikan efek sebesar 0.003080, serta Gorontalo memberikan efek 

sebesar 0.018037. Sedangkan Papua Barat memberikan efek yang negative 

terhadap keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin  sebesar -0.046262. 

3. Uji Statistik. 

Uji statistik dalam penelitian ini, meliputi 3 (tiga) uji yaitu uji t-statistik (uji 

signifikan parameter individual), uji F-statistik (uji signifikansi bersama-sama) 

dan koefisen determinasi (R Square). 

a. Uji t-staistik. 

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruhnya dari 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Berikut disajikan tabel uji t-statistik X1 (Produk Domestik 

Regional Bruto), X2 (Indeks Pembangunan Manusia) dan X3 (Jumlah 

pengguna telepon selular) terhadap keuangan inklusif di Provinsi 

Berpenduduk Miskin. 
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Tabel 5.7 

Hasil Uji T-Statistik 

Variabel  Koefisien 

Regresi 

Prob. Standar Prob. 

LOGPDRB 0.398991 0.0000 0.05 

IPM 0.097887 0.0000 0.05 

Telepon Selular -0.007762 0.0018 0.05 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas dengan menggunakan model random effect, 

dapat diketahui bahwa koefisien regresi positif untuk variabel PDRB sebesar 

0.398991 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang signifikan pada taraf 

nyata 5 persen maka dapat disimpulkan hasilnya menunjukkan bahwa variabel 

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di 

Provinsi Berpenduduk Miskin. Sementara itu, koefisien regresi positif untuk 

variabel IPM sebesar 0.097887 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang 

signifikan pada taraf nyata 5 persen maka dapat disimpulkan hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin. Dan hasil uji t-

statistik dengan koefisien regresi negatif untuk variabel pengguna telepon 

selular sebesar -0.007762 yang signifikan pada taraf nyata 5 persen. 
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b. Uji F-statistik. 

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini menggunakan Random Effect dimana dalam estimasi 

model (Random Effect) nilai probabilitas F-statistik yang ditunjukkan model 

ini adalah sebesar 0.00000. Hal ini berarti bahwa variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, dengan kata lain Produk 

Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah 

Pengguna Telepon Selular secara bersama-sama mempengaruhi Keuangan 

Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin. 

c. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐). 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. 

Dan dari hasil estimasi model random effect dapat diketahui bahwa nilai R 

squared sebesar 0.723707. Hal ini menandakan bahwa model ini mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 72.37 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 27,63 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
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C. Pembahasan  

1. Tingkat Keuangan Inklusif Antar Provinsi. 

Indeks keuangan inklusif dibentuk berdasarkan pada 3 dimensi yakni dimensi 

penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan dimensi 

penggunaan jasa perbankan. Nilai indeks keuangan inklusif antar provinsi dari 

tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan angka > 0.3 dan tergolong sedang, 

akan tetapi jika di rata-rata secara keseluruhan selama enam tahun menunjukkan 

angka < 0.3 yaitu sebesar 0.277 yang berarti masih tergolong rendah. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua provinsi yang menunjukkan nilai < 0.3 yaitu Papua 

Barat dan Gorontalo. Dan ada satu provinsi yang menunjukkan nilai ≥ 0.6 yaitu 

Maluku. Pada umumnya nilai indeks keuangan inklusif dari tahun 2010-2015 

selalu mengalami peningkatan tetapi peningkatan nilai indeks tidak begitu 

signifikan. Pada tahun 2010 nilai indeks keuangan inklusif Provinsi Berpenduduk 

Miskin mencapai 0,169 dan meningkat menjadi 0,410 pada tahun 2015. 
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    Sumber: Data Diolah, 2017 

Gambar 5.1 

Indeks Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin  

tahun 2010-2015 

 

Gambar 5.1 diatas menunjukkan adanya peningkatan indeks keuangan 

inklusif dari tahun ke tahun yang berarti bahwa adanya peningkatan inklusifitas 

jasa perbankan selama enam tahun terakhir di Provinsi Berpenduduk Miskin. 

Adanya peningkatan khususnya di jasa perbankan, ini dikarenakan adanya 

peningkatan dari setiap dimensi keuangan inklusif yaitu dimensi penetrasi, 

ketersediaan, dan penggunaan jasa perbankan. Peningkatan ini juga 

menggambarkan bahwa akses dan penggunakan jasa perbankan oleh masyarakat, 

khususnya bank umum konvensional, mengalami peningkatan. Hal ini seiring 
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dengan semakin berkembangnya sektor perbankan di Provinsi Berpenduduk 

Miskin. 

Tabel 5.8 

Nilai Dimensi Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin 

 tahun 2010-2015 

 

Tahun 

Dimensi Indeks Keuangan Inklusif 

Penetrasi 

 Perbankan 

Ketersediaan 

Perbankan 

Penggunaan Jasa 

Perbankan 

2010 0.1018 0.2548 0.1256 

2011 0.1298 0.2905 0.1753 

2012 0.1628 0.2935 0.2276 

2013 0.2549 0.3208 0.2823 

2014 0.3270 0.3329 0.3673 

2015 0.4181 0.4123 0.4210 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Tabel 5.8 di atas menunjukkan nilai setiap dimensi yang dicapai oleh Provinsi 

Berpenduduk Miskin. Mengadopsi dari penelitian Sarma (2012), dalam penelitian 

ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi (0,6 < d ≤ 1), 

sedang (0,3 ≤ d ≤ 0,6), dan rendah (< 0,3). Dari data diatas dapat diketahui bahwa 

dimensi penetrasi perbankan di Provinsi Berpenduduk Miskin paling kecil jika 

dibandingkan dengan dimensi ketersediaan dan penggunaan jasa perbankan, yaitu 

dengan rata-rata sekitar 0,2. Hal ini berarti meskipun jumlah rekening deposit di 

Provinsi Berpenduduk Miskin mencapai 3,1 juta unit di tahun 2015, orang yang  

mengakses  jasa perbankan di Provinsi Berpenduduk Miskin ternyata masih 

rendah. Dari 100.000 populasi dewasa di Provinsi Berpenduduk Miskin terdapat 

215 ribu orang yang memilik rekening di bank umum konvensional pada tahun 

2015. 
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Dimensi ketersediaan jasa perbankan dengan rata-rata sebesar 0,3 yang 

tergolong sedang, artinya bahwa jumlah kantor cabang yang ada di Provinsi 

Berpenduduk Miskin pada  tahun 2015 sebanyak  190 unit tetapi jumlah kantor 

cabang yang telah ada ini belum mampu melayani secara keseluruhan masyarakat 

di Provinsi Berpenduduk Miskin. Dari 100.000 populasi, hanya dilayani oleh 16 

kantor cabang bank konvensional.  

Sama halnya dengan dimensi penetrasi, dimensi pegunaan juga tergolong 

dalam kategori rendah. Meskipun terjadi peningkatan yang relatif lebih besar dari 

tahun 2010 sebesar 0,12 menjadi 0,42 pada tahun 2015. Peningkatan pada 

dimensi penggunaan ini menunjukkan adanya peningkatan pada volume tabungan 

yang dihimpun dan kredit yang disalukan oleh bank umum konvensional terhadap 

PDRB di Provinsi Berpenduduk Miskin. 

Menurut Ummah (2015) faktor-faktor penyebab rendahnya penetrasi 

perbankan  dikarenakan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, meskipun 

perbankan memiliki banyak nasabah, namun melakukan transaksi dengan volume 

yang relatif kecil. Besarnya transaksi dapat dilihat pada dimensi ketiga yaitu 

dimensi penggunaan. Kedua, pemberian bobot yang sama dalam perhitungan 

indeks dimensi. Penetrasi perbankan seharusnya diberi bobot yang lebih besar 

dibanding dengan dimensi lainnya. Hal ini karena jumlah pengguna perbankan 

merupakan indikator penting dari jasa keuangan yang inklusif. Jasa keuangan 

akan semakin inklusif apabila penggunaan jasa keuangan tersebut semakin 

banyak. 
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a. Penetrasi Perbankan. 

Dimensi pertama dari indeks keuangan inklusif adalah penetrasi 

perbankan yang menggambarkan banyaknya pengguna jasa perbankan. Jasa 

keuangan semakin inklusif jika penggunaan jasa keuangan semakin banyak 

(Ummah, 2015). Salah satu ukuran dari dimensi ini jumlah rekening deposit 

yang ada diperbankan. Perhitungan dimensi penetrasi perbankan dalam 

penelitian ini digambarkan dengan jumlah rekening deposit yang terdapat di 

bank umum konvensional di Provinsi Berpenduduk Miskin.  

Tabel 5.9 

Dimensi Penetrasi Perbankan Tingkat Provinsi  

di Provinsi Berpenduduk Miskin 

 

Provinsi Papua Papua Barat NTT Maluku Gorontalo 

2010 0.1064 0.0591 0.0488 0.2015 0.0932 

2011 0.1944 0.0599 0.0571 0.2407 0.0969 

2012 0.2374 0.0851 0.0700 0.2977 0.1236 

2013 0.3391 0.1249 0.0803 0.5278 0.2024 

2014 0.3944 0.1946 0.1016 0.6927 0.2515 

2015 0.4543 0.2911 0.0813 1 0.2637 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Dari Tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa hampir seluruh provinsi di 

provinsi penduduk miskin tertinggi memiliki dimensi penetrasi perbankan 

rendah kecuali Papua dan Maluku. Meskipun menunjukkan tren 

perkembangan yang cenderung naik. Penetrasi perbankan di Papua tergolong 

sedang dan Maluku tergolong tinggi.  Jumlah rekening di Papua mencapai 

904.475 unit pada tahun 2015, meningkat sebesar 55 persen dari tahun 2010 
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yang berjumlah  403.933 unit. Sedangkan Maluku mencapai 963.280 unit 

pada tahun 2015, meningkat 58 persen dari tahun 2010 berjumlah 402.955 

unit. Adanya peningkatan jumlah rekening di perbankan menunjukkan 

pengguna jasa bank umum konvensional di Papua maupun Maluku semakin 

meningkat. Selain jumlah pengguna jasa perbankan yang semakin banyak, 

peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh individu yang awalnya hanya 

memiliki satu rekening menjadi lebih dari satu rekening.  

Tingginya penetrasi perbankan di Papua dan Maluku disebabkan oleh 

aktivitas perekonomian dimana Papua dan Maluku memiliki jumlah rekening 

dan jumlah penduduk dewasa yang tinggi pula sehingga memiliki penetrasi 

yang tinggi. Kemudian, Papua Barat dan Gorontalo memiliki jumlah rekening 

yang rendah namun diimbangi dengan jumlah penduduk dewasa yang rendah 

pula sehingga membuat penetrasi memiliki nilai cukup besar. Sedangkan 

Nusa Tenggara Timur memiliki rekening rendah namun dengan jumlah 

penduduk dewasa yang tinggi, sehingga menyebabkan provinsi ini memiliki 

nilai dimensi penetrasi terendah dibandingkan dengan yang lainnya. Kondisi 

tersebut menandakan bahwa pada dasarnya memiliki jumlah populasi yang 

tinggi belum tentu akan menyebabkan jumlah penetrasi perbankan juga tinggi. 
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b. Ketersediaan Jasa Perbankan. 

Dimensi kedua dalam indeks keuangan inklusif ini adalah ketersediaan 

jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting 

dalam keuangan yang inklusif. Indikator yang digunakan untuk dimensi ini 

adalah jumlah kantor cabang bank umum konvensional. Tersedianya kantor 

cabang perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat menunjukkan 

penyebaran jasa perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran 

kantor cabang perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan 

semakin tinggi. 

Tabel 5.10 

Dimensi Ketersediaan Tingkat Provinsi di Provinsi Berpenduduk Miskin 

Provinsi Papua  Papua Barat NTT Maluku Gorontalo 

2010 0.4696 0.0583 0.4758 0.1680 0.1025 

2011 0.5668 0.0644 0.5261 0.1787 0.1166 

2012 0.6029 0.0722 0.5623 0.1665 0.0634 

2013 0.6553 0.0816 0.6225 0.1736 0.0710 

2014 0.6732 0.0750 0.6544 0.1893 0.0725 

2015 0.7156 0.0742 1 0.1934 0.0785 

                Sumber: Data Diolah, 2017 

Dari Tabel 5.10 di atas dapat dilihat bahwa dimensi ketersediaan jasa 

perbankan yang tertinggi adalah Papua berkisar 0.4 sampai 0.7 dengan rata-

rata 0,61 dan Nusa Tenggara Timur yang berkisar 0.4 sampai 1 dengan rata-

rata 0,64. Sementara itu, provinsi terendah yaitu Gorontalo yang mengalami 

penurunan nilai dimensi ketersediaan dari 0.1 menjadi 0.07 pada kurun waktu 
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enam tahun.  Jumlah kantor cabang yang ada di suatu daerah berkaitan dengan 

jumlah pengguna jasa perbankan. Jasa perbankan harus mudah dijangkau oleh 

para pengguna. Namun, banyaknya kantor cabang belum cukup 

menggambarkan luas penyebaran layanan perbankan. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui berapa banyak individu yang dapat dijangkau oleh perbankan, 

jumlah kantor cabang yang ada dibagi dengan jumlah populasi dewasa. 

Setelah dibandingkan dengan jumlah populasi dewasa, banyaknya jumlah 

kantor cabang belum cukup menjamin perbankan dapat menjangkau 

masyarakat. Semakin banyak populasi dewasa di suatu daerah, semakin 

banyak pula kantor cabang yang dibutuhkan agar dapat melayani pengguna 

jasa perbankan.   

Provinsi berpenduduk miskin memiliki nilai dimensi ketersediaan yang 

sedang. Walaupun ada provinsi yang nilai dimensi < 0.3, akan tetapi secara 

keseluruhan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya, hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan fasilitas fisik perbankan untuk 

menjangkau masyarakat.  

c. Penggunaan Jasa Perbankan. 

Dimensi ketiga keuangan inklusif yaitu penggunaan jasa perbankan. 

Banyak orang yang memiliki akses terhadap jasa perbankan tetapi tidak 

menggunakan jasa tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti jarak yang 
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cukup jauh untuk menjangkau layanan keuangan formal, produk yang 

ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman yang 

buruk dengan penyedia jasa keuangan. Sehingga kepemilikan rekening saja 

tidak cukup untuk menggambarkan keinklusifan sistem keuangan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur dimensi ini adalah jumlah tabungan dan 

kredit yang disalurkan oleh perbankan. Simpanan dan pinjaman merupakan 

jasa yang mendasar dari setiap perbankan.  

Tabel 5.11 

Dimensi Penggunaan Tingkat Provinsi di Provinsi Berpenduduk Miskin 

Provinsi Papua  Papua Barat NTT Maluku Gorontalo 

2010 0.090 0.064 0.147 0.188 0.138 

2011 0.137 0.094 0.190 0.262 0.193 

2012 0.173 0.135 0.248 0.384 0.198 

2013 0.176 0.195 0.287 0.561 0.193 

2014 0.223 0.203 0.372 0.824 0.215 

2015 0.244 0.219 0.393 1 0.250 

                Sumber: Data Diolah, 2017 

Dari Tabel 5.11 di atas dapat dilihat bahwa dimensi penggunaan jasa 

perbankan yang tertinggi adalah Maluku dengan rata-rata  nilai mencapai 0,54 

dan tergolong sedang. Sementara provinsi lainnya tergolong rendah. Provinsi 

Maluku memiliki jumlah DPK yang terhimpun pada tahun 2015 mencapai 

Rp29 triliun dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp21 triliun. 
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d. Indeks Keuangan Inklusif. 

Rendahnya tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin 

dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti banyaknya penduduk yang tidak 

dapat mengakses layanan jasa perbankan. Masyarakat tidak dapat mengakses 

perbankan karena adanya hambatan geografis yang merupakan daerah dengan 

kondisi perbukitan atau tidak rata sehingga biaya pendirian kantor cabang 

mahal. Selain itu, persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan 

formalitas yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses 

perbankan (Ummah, 2015). 

Berdasarkan nilai rata-rata indeks keuangan inklusif dari lima provinsi di 

Provinsi Berpenduduk Miskin memiliki kategori keuangan inklusif yang 

rendah dengan rata-rata mencapai 0,28. Akan tetapi rata-rata antar provinsi 

tergolong sedang. Dan setiap provinsi menunjukkan nilai yang berbeda-beda. 

Provinsi Papua Barat dan Gorontalo rata-rata indeks inklusif keuangan 

tergolong rendah hanya sekitar 0,12 dan 0,15. Sedangkan Papua, Nusa 

Tenggara Timur, dan Maluku tergolong sedang dengan rata-rata indeks 

keuangan inklusif mencapai 0,37, 0,34, dan 0,39. Perbedaan tingkat keuangan 

inklusif di masing-masing provinsi membuat provinsi yang memiliki indeks 

keuangan inklusif rendah akan terlihat jauh lebih buruk. 
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Ummah (2015) mengemukakan bahwa rendahnya indeks keuangan 

inklusif menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa perbankan masih 

rendah. Perbedaan indeks keuangan inklusif antar provinsi di Provinsi 

Berpenduduk Miskin menunjukkan masih terjadinya ketimpangan akses jasa 

perbankan antar provinsi. Selain itu, beberapa provinsi yang memiliki kantor 

perbankan, rekening deposit, dan tingkat penggunaan perbankan yang cukup 

tinggi memiliki indeks keuangan inklusif lebih rendah dibandingkan dengan 

provinsi yang memiliki kantor perbankan, rekening deposit, dan tingkat 

penggunaan perbankan yang relatif lebih rendah. Berikut indeks keuangan 

inklusif berdasarkan provinsi di Provinsi Berpenduduk Miskin. 

Tabel 5.12 

Indeks Keuangan Inklusif Tingkat Provinsi di Provinsi  

Berpenduduk Miskin tahun 2010-2015 

Provinsi  Papua Papua 

Barat 

Nusa 

Tenggara 

Timur 

Maluku Gorontalo Provinsi 

Pendudu

k Miskin 

Tertinggi 

2010 0.243 0.061 0.246 0.186 0.112 0.1696 

2011 0.314 0.074 0.278 0.228 0.138 0.2064 

2012 0.349 0.099 0.311 0.287 0.133 0.2358 

2013 0.398 0.137 0.346 0.425 0.160 0.2932 

2014 0.435 0.162 0.387 0.560 0.186 0.346 

2015 0.473 0.202 0.493 0.679 0.204 0.4102 

Rata-

rata 
0.369 0.123 0.344 0.394 0.156 0.27687 

    Sumber: Data Diolah, 2017 

Tingginya jumlah penduduk miskin mengindikasikan rendahnya tingkat 

kesejahteraan suatu wilayah yang mengakibatkan adanya ketertinggalan suatu 
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wilayah dengan wilayah lainnya. Rendahnya daya saing masyarakat di 

Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo 

menyebabkan kinerja perekonomian di wilayah tersebut rendah. Padahal 

kinerja perekonomian suatu wilayah ditopang oleh kinerja ekonomi 

masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam roda 

perekonomian maka semakin besar pula peluang wilayah tersebut untuk dapat 

meningkatkan pendapatannya. Salah satu cara untuk mempermudah usaha 

rakyat adalah dengan mempermudah layanan akses jasa keuangan. Semakin 

mudahnya layanan akses jasa keuangan maka akan semakin banyak manfaat 

yang diterima oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif di Provinsi 

Berpenduduk Miskin. 

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model, maka dapat dibuat suatu 

analisa mengenai pengaruh variabel independen (Produk Domestik Regional 

Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Pengguna Telepon Selular) 

terhadap Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin yang 

diinterpretasikan sebagai berikut: 
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a. Pengaruh PDRB terhadap Keuangan Inklusif. 

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel 

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di 

Provinsi Berpenduduk Miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sarma 

(2012) dan Ummah (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran perekonomian 

dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif 

terhadap keuangan inklusif. Penelitian yang dilakukan oleh Dienillah (2016) 

menambahkan bahwa pada dasarnya nilai rata-rata GDP perkapita tertinggi 

dimiliki oleh kelompok negara berpendapatan tinggi dengan tingkat stabilitas 

sistem keuangan tertinggi, sedangkan nilai rata-rata GDP perkapita terendah 

dimiliki kelompok negara berpendapatan menengah bawah dengan tingkat 

stabilitas terendah. Adanya hubungan positif antara indeks keuangan inklusif 

dengan tingkat stabilitas keuangan, menyimpulkan bahwa pada umumnya, 

negara yang keuangan inklusifnya tinggi didominasi dengan negara yang 

memiliki pendapatan nasional tinggi. Yang berarti semakin tinggi pendapatan 

nasional suatu negara akan meningkatkan stabilitas system keuangan yang 

pada akhirnya akan meningkatkan indeks keuangan inklusif di negara 

tersebut. 

Ratar-rata seluruh provinsi di Provinsi Berpenduduk Miskin memiliki tren 

PDRB di yang meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Hal ini 

menunjukkan PDRB di Provinsi Berpenduduk Miskin mengalami 
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pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan tingkat keuangan 

inklusif setiap provinsi selama enam tahun selalu mengalami peningkatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan ukuran perekonomian, 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin juga mengalami 

peningkatan. 

Peningkatan PDRB merupakan salah satu cerminan dari pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan 

kinerja perekonomian membaik. Kondisi perekonomian yang baik menjadi 

signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses 

perbankan semakin terbuka. Selain itu, peningkatan PDRB juga dapat 

mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif 

masyarakat dalam berbagai kegiatan perekonomian, maka semakin besar 

peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan 

yang meningkat, kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan 

semakin besar baik untuk menabung, melakukan investasi, ataupun untuk 

keperluan transaksi lainnya. Sehingga dengan adanya PDRB suatu wilayah 

diharapkan pembangunan ekonomi mengalami perkembangan dari tahun ke 

tahun, karena PDRB dapat membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat, 

serta dapat membandingkan laju perkembangan ekonomi yang telah dicapai 

oleh suatu wilayah dari waktu ke waktu.  
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b. Pengaruh IPM terhadap Keuangan Inklusif. 

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel IPM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di Provinsi 

Berpenduduk Miskin. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jaising (2013) menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki 

korelasi yang signifikan dengan inklusi keuangan dan financial inclusion 

menjadi main policy dalam menata kembali sektor keuangan dalam 

penyediaan layanan jasa keuangan bagi masyarakat.  Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia yang berarti adanya 

peningkatan nilai kualitas pembangunan manusia akan menghasilkan 

masyarakat yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi sehingga menjadi 

penggerak perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

pembangunan ekonomi yang semakin baik. Kondisi perekonomian yang 

semakin baik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya 

sehingga akses perbankan semakin terbuka.  

Selain itu, peningkatkan indeks pembangunan manusia juga meningkatkan 

produktivitas masyarakat. Semakin berproduktif dalam berbagai kegiatan 

perekonomian maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatannya. Dengan pendapatan yang meningkat, maka kesempatan 

masyarakat akan lebih besar dalam mengakses jasa keuangan. Masyarakat 

dengan akses jasa keuangan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan 
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manfaat pengentasan kemiskinan yang lebih besar daripada masyarakat 

dengan akses jasa keuangan rendah.  

c. Pengaruh Pengguna Telepon Selular terhadap Keuangan Inklsuif. 

Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa Telepon Selular berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap keuangan inklusif. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Ummah (2015) yang menunjukkan bahwa Telepon Selular  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Andrianaivo dan Kpodar. (2011) menjelaskan bahwa 

perkembangan jaringan telekomunikasi yang luas dibutuhkan adanya suatu biaya. 

Biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) lebih besar daripada biaya untuk kesehatan dan pendidikan. Dalam negara-

negara yang berpenghasilan rendah jika efek ambang TIK yang berperan dalam 

konsistensi dengan jaringan dan skala literatur yang dibutuhkan tidak dapat 

terpenuhi maka negara berkembang mungkin akan jatuh ke dalam perangkap 

kemiskinan. Dan jika penyediaan ICT berkorelasi dengan pendapatan per kapita, 

negara-negara berpenghasilan rendah mungkin tidak dapat manfaat dari peluang 

yang disediakan oleh pengembangan ICT. Hal ini berarti kemampuan suatu 

negara dalam menyediakan fasilitas untuk mengakses perbankan, tidak serta 

merta oleh keinginan individu saja, namun lebih kepada kemajuan teknologi dan 

ketersediaan fasilitas yang cukup untuk ikut andil dalam lembaga keuangan. 
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Jumlah pengguna telepon selular di Provinsi Berpenduduk Miskin terus 

meningkat dari tahun ke tahun dan provinsi yang memiliki jumlah pengguna 

telepon selular adalah Gorontalo, sedangkan provinsi yang memiliki jumlah 

pengguna telepon selular masih rendah adalah Papua. Hasil penelitian di atas 

menandakan bahwa jumlah pengguna telepon selular yang tinggi tidak 

berpengaruh terhadap keuangan inklusif. Hal ini bisa dikarenakan masih 

rendahnya fasilitas yang disediakan dalam pengembangan teknologi informasi 

dan komunikasi terhadap skala dan konsistensi jaringan yang dimiliki telepon 

selular belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sesuai perkembangan zaman 

seperti digunakan sebagai media transaksi untuk mempermudah pelayanan dalam 

meningkatkan akses perbankan, dan lain sebagainya. 


