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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin adalah sebagai berikut: 

1. Hampir rata-rata indeks keuangan inklusif antar provinsi di Provinsi 

Berpenduduk Miskin tergolong sedang sebesar > 0,3, meskipun secara 

keseluruhan indeks keuangan inklusif masih tergolong rendah sebesar < 0,3. 

Papua Barat yang tergolong rendah dengan rata-rata 0,137 dan Gorontalo 

yang tergolong rendah dengan rata-rata nilai indeks keuangan inklusif masih 

0,160. Hal ini disebabkan rendahnya kegiatan perekonomian dan masih 

rendahnya jumlah pemilik rekening deposit yang tidak diimbangi dengan 

jumlah penduduk dewasa, serta tabungan dan kredit yang rendah.  

2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin. Karena semakin 

tinggi pendapatan nasional maka akan meningkatkan indeks keuangan 

inklusif. 

3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin. Karena semakin 
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tinggi tingkat pembangunan manusia maka akan semakin meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan. 

4. Jumlah pengguna telepon selular berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat keuangan inklusif di Provinsi Berpenduduk Miskin. 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. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka saran 

yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Pembangunan lembaga keuangan formal yaitu bank sebaiknya dilakukan 

secara massif di beberapa pulau di Indonesia, secara khusus di luar Pulau 

Jawa sebab kondisi inklusi keuangan masih tergolong rendah. Infrastruktur 

yang ada dibeberapa pulau tersebut dapat dibangun untuk mendukung 

pelaksanaan kebijakan keuangan oleh pihak-pihak yang terkait.  

2. Edukasi terhadap pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat perlu 

ditingkatkan karena asa nalar yang terbentuk melalui informasi terkini yang 

dimiliki oleh pelaku ekonomi, maka transparansi pelaksanaan kebijakan 



130 
 

diperlukan, agar para pelaku ekonomi dapat bereaksi sesuai dengan target 

yang diinginkan dalam mencapai tujuan akhir.  

3. Mengingat bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap 

peningkatan keuangan inklusif, dan indikasi IPM dilihat dari faktor-faktor 

yang terkait dengan pembentukan IPM seperti umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, dan standar hidup layak maka pemerintah dapat memberikan 

pelayanan cuma-cuma di bidang kesehatan maupun pendidikan, khususnya 

bagi masyarakat miskin.  

4. Pembangunan keuangan yang bersifat inklusi terutama perlu digencarkan 

pada wilayah di Indonesia yang memiliki pendapatan rendah dan sumber daya 

manusia yang rendah. Kebijakan mengenai tabungan, branchless banking, dan 

penyedia jasa keuangan melalui jaringan ritel perlu dikembangkan dan 

dilakukan penelitian lanjutan. Sehingga kebijakan yang ditawarkan sesuai 

kondisi serta karakter masyarakat Indonesia. Selain itu, inklusi produk 

keuangan juga perlu didukung dengan tingkat literacy rate masyarakat yang 

meningkat. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu melakukan publikasi 

keuangan dan pendidikan keuangan bagi masyarakat awam agar dapat 

memanfaatkan produk keuangan secara maksimal. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian mengenai Keuangan Inklusif di Provinsi Berpenduduk 

Miskin, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup data selama kurun 

waktu enam tahun atau dari tahun 2010 sampai 2015. Variabel dalam penelitian yang 

digunakan peneliti hanya sedikit dari sekian banyak variabel yang mempengaruhi 

keuangan inklusif yang sebenarnya. Penelitian ini belum bisa mengungkapkan secara 

mikro, bahwa orang kaya memiliki jumlah rekening lebih dari satu, sedangkan ada 

pula penduduk miskin yang tidak memiliki rekening di perbankan. Selain itu, model 

pada penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa ketika dalam suatu penelitian data 

panel dengan menggunakan jumlah waktu (tahun) lebih besar dari jumlah observasi 

(tempat) model yang tepat digunakan adalah model fixed effect. Karena dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata model random effect yang tepat 

digunakan. 

 

 

 

 

 

  

 


