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ABSTRAK 

 

Istilah financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 

2008 terutama didasari dampak krisis terhadap kelompok in the bottom of the 

pyramid, yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh masyarakat nelayan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas, penggunaan 

(usage) dan hambatan (barriers) yang muncul dalam keuangan inklusif pada 

masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta.  

Data primer diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada 51 

responden yaitu keluarga nelayan, Untuk melengkapi dan menguatkan 

argumentasi kuantitatif dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview) ke 

beberapa informan. Berdasarkan analisis kuantitatif deskriptif diketahui bahwa 

aksesibilitas lembaga keuangan pada masyarakat nelayan di Muara Angke sudah 

cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kantor cabang bank dan jumlah 

ATM yang bisa dijumpai di wilayah tersebut. Penggunaan (usage) layanan 

perbankan pada masyarakat nelayan dilihat dari kepemilikan tabungan juga 

tergolong baik. Namun penggunaannya masih banyak ditujukan untuk transaksi 

pribadi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan belum ada perilaku menabung 

yang baik, pinjaman yang dilakukan masih bertujuan untuk kegiatan konsumsi 

melalui cara-cara informal, belum ada kesadaran masyarakat nelayan untuk 

melindungi dirinya dari risiko melalui asuransi. Indikator yang ketiga adalah 

hambatan (barriers). Hasil penelitian menunjukkan hambatan berasal dari dua 

hal,dari pengguna jasa berupa rendahnya pendapatan dan dari penyedia jasa 

berupa prosedur yang sulit. 

Kata kunci: keuangan inklusif, aksesibilitas, penggunaan (usage), hambatan 

(barriers)  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keuangan inklusif (financial inclusion) merupakan suatu pra-kondisi 

menuju pengembangan inklusif, yang mengacu pada proses untuk memastikan 

aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua 

anggota ekonomi (Sangmi, 2013). Istilah financial inclusion atau keuangan 

inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis terhadap 

kelompok in the bottom of the pyramid  (pendapatan rendah dan tidak teratur, 

tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen 

identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat 

sangat tinggi di luar negara maju.  

Financial inclusion menjadi perhatian penting pada hampir semua negara, 

hal ini disebabkan karena negara dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi 

cenderung akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat (Mbutor and 

Uba, 2013). Senada dengan hal tersebut Kusumaningtuti S. Soetiono menegaskan 

bahwa tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan tersebut, selain mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Anonim, 2016). Saat ini, salah satu kebijakan negara Indonesia 

diarahkan pada program keuangan inklusif. Bank Indonesia menjelaskan, pada 

dasarnya, kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan 

keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the 
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bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal 

seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun 

pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan 

cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek. 

World Bank (2014) menyatakan bahwa sebanyak kurang lebih 50 persen 

orang dewasa secara global, memiliki satu rekening atau lebih; sedangkan sisanya 

bahkan tidak memiliki satupun rekening (unbanked). Istilah unbanked, seperti 

diungkapkan oleh Cnaan, Moodithaya & Handy (2012) ditujukan bagi individu 

atau rumah tangga yang tidak memiliki rekening di bank. Data tahun 2011 

menunjukkan bahwa 9 persen dari keseluruhan orang dewasa menggunakan jasa 

perbankan berupa pinjaman dan sebanyak 22 persen lainnya memanfaatkan 

layanan keuangan untuk menabung. Solo (2008: 48) mencatat bahwa masyarakat 

yang tidak memiliki rekening di bank (the unbanked) pada seluruh negara 

menunjukkan karakteristik kaum marginal, yaitu masyarakat dengan tingkat 

pendapatan dan pendidikan yang rendah dibandingkan masyarakat pada 

umumnya; dan kaum minoritas dan para imigran serta mereka yang bergantung 

pada sektor informal. 

Sementara itu di Indonesia, tingkat inklusi keuangan sebesar 59,7 persen,  

artinya dari 100 orang penduduk Indonesia, hanya 59 orang yang memiliki 

rekening,  polis asuransi,  reksadana, sukuk, atau saham. Rendahnya tingkat 

inklusi keuangan Indonesia didukung dengan data jumlah kredit UMKM yang 

disalurkan per April 2016 sebesar 780 triliun rupiah atau 18,5 persen, pemilik 

polis asuransi hanya sebesar 2,25 persen dari jumlah penduduk Indonesia, peserta 
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dana pensiun sebesar 4 juta orang atau 1,6% penduduk Indonesia, dan investor 

domestik di pasar modal yang kurang dari 500 ribu orang atau kurang dari 0,2% 

penduduk Indonesia (Anonim, 2016). Data lain menunjukkan bahwa, posisi 

Indeks Keuangan Inklusif (IKI) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 36%. Apabila 

dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, Indonesia masih cukup 

tertinggal dari Thailand (78%) dan Malaysia (81%). Namun bila dibandingkan 

dengan Filipina dan Vietnam dengan IKI 31 persen,  Indonesia masih lebih tinggi 

(Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2016). 

Akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dapat memungkinkan 

masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan ekonomi (seperti kredit usaha kecil) 

dan dapat merasakan keuntungan dari adanya peluang pertumbuhan yang muncul 

akibat pemberdayaan keuangan. (Cnaan et al, 2012). Namun saat ini kesenjangan 

akses pada lembaga keuangan (khususnya perbankan) yang dirasakan oleh 

masyarakat Indonesia semakin lama menjadi semakin lebar. Karena kurangnya 

akses keuangan pada masyarakat berpendapatan rendah, dalam memenuhi 

kebutuhan kredit misalnya, membuat mereka menggunakan lembaga keuangan 

yang bersifat informal dan tidak mengacu pada aturan yang jelas. Dalam berbagai 

kasus, masyarakat pada akhirnya terjerat dengan hutang yang disebabkan karena 

lembaga tersebut mengenakan bunga pinjaman kepada masyarakat dengan 

besaran hampir 100 persen. Disamping itu kurangnya infrastruktur dan mahalnya 

biaya atas jasa keuangan membuat masyarakat enggan menggunakan layanan 

perbankan (Faruk & Noman, 2013). 
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Program keuangan inklusif akan membuka akses pada layanan keuangan 

seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran, 

selanjutnya dapat sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah 

untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, 

serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Beberapa alasan utama yang 

menimbulkan hambatan pada program keuangan inklusif berasal dari masyarakat 

sebagai nasabah. Hambatan tersebut diantaranya adalah: kurangnya kesadaran, 

rendahnya pendapatan (Damodaran, 2013; Faruk and Noman, 2013), financial 

illiteracy (Damodaran, 2013; Shankar, 2013), kerugian pribadi maupun sosial 

(Cnaan et al. 2012), faktor psikologis dan budaya (Shankar, 2013). Faktor 

psikologis dan budaya dalam hal ini dapat berupa perasaan tidak percaya terhadap 

lembaga keuangan karena adanya pengalaman maupun persepsi negatif dari 

masyarakat. Kurangnya edukasi keuangan mengakibatkan masyarakat tidak 

memiliki kesadaran untuk menggunakan layanan keuangan yang diberikan oleh 

lembaga keuangan formal. Sebagai contoh kasus di Indonesia, misalnya kasus 

Dimas Kanjeng, cukup dijadikan sebagai bukti bahwa masyarakat di Indonesia 

masih banyak yang percaya dengan investasi bodong. Ironisnya, hal ini bahkan 

terjadi juga pada sebagian masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang 

cukup tinggi. 

Salah satu bagian dari masyarakat marjinal adalah nelayan. Jakarta sebagai 

salah satu kota yang memiliki pantai dengan kompleksitas mata pencaharian 

diantaranya nelayan. Bersamaan dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi 

di Jakarta maka aktivitas nelayan di Muara Angke setidaknya akan mengalami 
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perubahan. Kegiatan ekonomi di pasar ikan Muara Angke diharapkan akan 

semakin meningkat, sehingga diperlukan akses keuangan yang semakin baik 

untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian yang mengkaji tentang keuangan inklusif dari sudut pandang 

accessibility, usage dan barriers pada masyarakat nelayan sebagai representasi 

dari masyarakat berpendapatan rendah.  

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

maka pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana akses (accessibility) lembaga keuangan pada masyarakat 

nelayan di Jakarta? 

2. Bagaimana tingkat penggunaan (usage) jasa lembaga keuangan pada 

masyarakat nelayan di Jakarta? 

3. Apa saja hambatan (barriers) yang muncul dalam keuangan inklusif pada 

masyarakat nelayan di Jakarta? 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Keuangan Inklusif (Financial Inclusion) 

Keuangan inklusif, atau terbukanya akses keuangan, diartikan sebagai 

tidak adanya hambatan dalam menggunakan jasa keuangan baik yang disebabkan 

oleh adanya kendala yang berasal dari harga maupun selain harga (Mir, 2014). 

Terbukanya akses keuangan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat 

miskin maupun masyarakat kurang mampu. Hal ini juga dikuatkan dengan 

pernyataan House of Commons Treasury Committee (2006) sebagai berikut: 

“Financial inclusion is the access to the finance system of all the people of a 

country including the poor and underprivileged group of people (such as farmers, 

landless labors, unorganized enterprises, urban slum dwellers, migrants, women, 

etc.) as they are the prerequisite for poverty reduction and economic 

development. Financial inclusion also refers to the ability of individuals to access 

appropriate financial products and services.” 

  

World Bank Report (2014) mendefinisikan keuangan inklusif (financial 

inclusion) sebagai proporsi seorang individu maupun perusahaan dalam 

menggunakan jasa keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia 

(anonim, 2016) menjelaskan bahwa pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif 

adalah suatu bentuk pengembangan layanan keuangan (financial service 

deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom of the pyramid untuk 

memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang 

yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. Hal ini 

dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi 

dikombinasikan dengan berbagai aspek.  
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Financial inclusion merupakan suatu proses untuk memastikan akses bagi 

masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan yang tepat, yang dibutuhkan 

oleh semua sektor secara umum dan kelompok masyarakat yang lemah seperti 

masyarakat berpendapatan rendah khususnya, dengan harga atau biaya yang 

terjangkau serta cara yang transparan (Chakrabarty, 2010).  

Thus the essence of financial inclusion is to ensure that a range of 

appropriate financial services is available to every individual and enable them to 

understand and access those services. Apart from the regular form of financial 

intermediation, it may include a basic no frills banking account for making and 

receiving payments, a savings product suited to the pattern of cash flows of a poor 

household, money transfer facilities, small loans and overdrafts for productive, 

personal and other purposes, insurance (life and non-life), etc. (Damodaran, 

2013) 

 

Sahrawat (2010) menjelaskan ruang lingkup financial inclusion seperti yang 

digambarkan pada gambar berikut, yang diantaranya meliputi financial counseling 

dan berbagai ragam produk yang cocok dengan kebutuhan khusus konsumennya. 

Beberapa layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat diantaranya: 

tabungan, rekening, asuransi, pembayaran, kredit yang terjangkau, dan konsultasi 

keuangan. 

 

 

Gambar 1. Ruang Lingkup Financial Inclusion Menurut Sahrawat, 2010 
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Sejalan dengan pendapat Sahrawat (2010), Goland, Bays and Chaia (2010) 

menjelaskan ruang lingkup financial inclusion sebagai berikut: 

“Full financial inclusion means providing every household with access to a suite 

of modern financial services, including savings, credit, insurance, and payments, 

as well as sufficient education and support to help customers make good decisions 

for themselves. On the converse the denial of financial services and the conditions 

that lead to depriving an individual or a group from the benefits of these services 

is called financial exclusion (Kumar and Mishra, n.d dalam Adunda & Kalunda, 

2012). 

B. Aspek dalam Keuangan Inklusif 

Indeks Keuangan Inklusif ada tiga dimensi akses, penggunaan dan kualitas 

pelayanan perbankan (Bank Indonesia, 2016).  Menurut Bank Indonesia, dimensi 

akses digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, 

sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan 

mempergunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan 

jasa keuangan (kantor bank, ATM, dan lain-lain). Dimensi penggunaan adalah 

dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk 

dan jasa keuangan, antara lain terkait keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. 

Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui apakah 

ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Pengukuran terhadap dimensi ini masih sukar untuk dilakukan dan 

saat ini beberapa lembaga internasional yang memiliki perhatian besar dalam 

pengembangan keuangan inklusif sedang berupaya menyusun indikator dari 

dimensi kualitas beserta perangkat yang dipergunakan. Secara umum The Alliance 

for Financial Inclusion (AFI) telah menyepakati prinsip-prinsip yang 

dipergunakan dalam menyusun indikator dari dimensi kualitas, meliputi ringkas 



9 

 

(conciseness), spesifik (specifity), sederhana (simplicity), adanya perbaikan 

(improvement), dan client perspective.  

Sarma (2010) membangun indeks multidimensional untuk mengukur 

tingkat keuangan inklusif yang mencakup informasi tentang penetrasi bank, 

ketersediaan jasa perbankan dan penggunaan sistem perbankan. Lain halnya 

dengan Demirgüc-Kunt & Patrick (2008) yang mencoba menggabungkan data 

penetrasi bank secara demografi dan geografis mengenai akses masyarakat pada 

kantor cabang maupun gerai ATM.  

Menurut Damodaran (2013) keuangan inklusif adalah strategi jangka 

panjang, dan untuk mencapai tujuannya maka kegiatannya harus diarahkan pada 

beberapa aspek penting berikut ini: 

1. menyediakan akses untuk jasa keuangan yang mendasar seperti perbankan.  

2. penggunaan jasa keuangan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

miskin. 

3. produk-produk keuangan yang ditawarkan mampu dibeli oleh masyarakat. 

4. meningkatkan kualitas jasa dan produk keuangan. 

Selanjutnya Damodaran (2013) mengungkapkan pentingnya keuangan 

inklusif sebagai berikut: 

“If customer is financially educated, he will make better financial choices, for 

example what kind of financial products can fulfil his individual needs? It will 

help in improving overall growth of the country. Access to financial services at an 

affordable cost will improve life of the poor.” 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa akses terhadap jasa 

keuangan khususnya bagi masyarakat dapat membantu mereka dalam memenuhi 

kebutuhan individu, sehingga hal ini dapat memperbaiki kesejahteraan individu 
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tersebut. Pada akhirnya akan dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi di suatu 

negara. Namun, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam keuangan inklusif 

adalah memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang memiliki 

penghasilan rendah dengan produk yang terjangkau, artinya tidak memerlukan 

biaya yang tinggi untuk mendapatkan produk tersebut.  

Dalam penelitiannya, Adunda et al (2012) menjelaskan ruang lingkup dalam 

inklusi keuangan dengan mengacu ke beberapa sumber. Aspek dalam inklusi 

keuangan meliputi beberapa hal berikut: 

”According to Hannig and Jansen (2010) and Serrao, Sequeira and Hans (2012), 

financial inclusion can be measured through four lenses in order of complexity. 

Firstly, access which refers to the ability to use available financial services and 

products fromformal institutions. Secondly, quality which relates to the relevance 

of the financial service or product to the lifestyle needs of the consumer. Thirdly, 

usage which should go beyond the basic adoption of banking services and focus 

more on the permanence and depth of financial service and product use. Finally, 

impact which includes measuring changes in the lives of consumers that can be 

attributed to the usage of a financial device or service. This information can be 

sourced either from the demand side, that is, at the individual, household, or firm 

level, or from the supply side, that is, at the level of a financial institution, or from 

a combination of both.” 

 

C. Hambatan 

Menurut Hannig et al (2011), financial inclusion didefinisikan sebagai 

”the absence of price or non-price barriers in the use of financial services.” 

Pengertian ini menjelaskan bahwa keuangan inklusif mencoba menghilangkan 

hambatan baik yang terkait dengan biaya maupun yang tidak ada kaitannya 

dengan biaya.  Tidak dapat dipungkiri, selama ini banyak masyarakat 

berpenghasilan rendah tidak menggunakan layanan perbankan karena alasan biaya 

yang terlalu mahal. 
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 Damodaran (2013) menyatakan alasan utama adanya pengecualian dalam 

akses keuangan yang berasal dari pengguna jasa (permintaan) diantaranya adalah: 

kurangnya kesadaran, rendahnya pendapatan, kemiskinan dan ketidakmelekan 

keuangan. Sedangkan hambatan yang berasal dari penyedia jasa disebabkan 

karena jarak dengan kantor cabang, branch timings, persyaratan dokumen dan 

prosedur yang tidak praktis, ketidaksesuaian produk yang ditawarkan, bahasa 

yang digunakan, sikap para staf di lembaga tersebut dan lain-lain.  

 Disebabkan karena sulitnya prosedur inilah, masyarakat merasa lebih 

mudah untuk mendapatkan pinjaman dari sumber pendanaan informal, tetapi 

disisi lain hal ini menghasilkan biaya yang lebih tinggi, rentan terhadap hal-hal 

yang kurang etis karena penyedia jasa yang tidak dibatasi aturan, serta risiko yang 

tidak dijamin. Oleh karena itu financial inclusion tidak hanya berarti membuka 

rekening tabungan di bank, namun secara signifikan menciptakan kesadaran 

tentang produk produk keuangan, pendidikan dan memberikan saran untuk 

mengatur uang dan menawarkan konsultasi pinjaman dan sebagainya. Setiap 

lapisan masyarakat seharusnya dipastikan mendapat kemudahan akses terhadap 

jasa publik. Dengan demikian, pelayanan bank menjadi salah satu layanan publik 

yang juga ditujukan bagi seluruh masyarakat. 

Gambar 2 berikut ini menjelaskan hambatan dalam financial inclusion 

menurut Shankar (2013) dikategorikan dalam dua kelompok yaitu hambatan yang 

berasal dari masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan (demand side factors) 

dan hambatan yang berasal dari penyedia jasa keuangan (supply side factors). 

Hambatan masyarakat dalam financial inclusion diantaranya disebabkan karena 
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ketidakmelekan dalam hal keuangan (financial illiteracy). Financial literacy 

merupakan syarat utama bagi sesorang yang akan menggunakan jasa-jasa 

keuangan. Selain itu, hambatan juga muncul karena adanya faktor psikologi dan 

budaya masyarakat seperti ketidak percayaan masyarakat terhadap bank, adanya 

pengalaman negative atau persepsi negative terhadap bank.  

 

 

Gambar 2. Hambatan dalam Keuangan Inklusif 

Sumber: Shankar (2013) 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang financial inclusion yang telah 

dilakukan sebelum penelitian ini.  

No Title Sample Method Findings 

1. Financial 

Inclusion: Lessons 

From Rural South 

India (Ram A. 

Cnaan; M. S. 

Moodithaya & 

Femida Handy, 

2012) 

 

rural residents 

in four states in 

Southern India 

Qualitative  social and personal 

deprivation contributes to 

financial exclusion and 

should be viewed as key 

barriers to financial 

inclusion. We also suggest 

that financial inclusion is 

not a monolithic 

phenomenon and should be 

studied in a multi-layered 

demand side barriers

Psychological

Cultural

Lack of financial 
literacy

supply side barriers

Physical barriers

Lack of suitable 
product

documentation 
barriers
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fashion, ranging from 

having a bank account to 

making full use of modern 

financial instruments 

2. Perempuan Dan 

Perbankan: 

Sebuah Tinjauan 

Tentang Peran 

Inklusi Keuangan 

Terhadap 

Pengusaha UMKM 

Perempuan Di 

Indonesia (Evi 

Steelyana, 2013) 

Pengusaha 

UKM 

perempuan 

Deskriptif 

kuantitatif 

inklusi keuangan dapat 

dijalankan secara 

menyeluruh di Indonesia 

dan dapat berdampak secara 

signifikan terhadap 

pengusaha UMKM, 

khususnya bagi para 

pengusaha perempuan. 

3. Financial 

Inclusion in 

India: Do 

Microfinance 

Institutions 

Address Access 

Barriers? 

(Savita Shankar, 

2013) 

103 MFI field 

officers were 

conducted. 

Kualitatif Microfinance institutions 

(MFIs) adequately break 

down barriers to financial 

service access in India. It is 

found that while MFIs do 

break down many barriers 

to financial inclusion, there 

are limitations in the extent 

of their outreach to those 

excluded. First, MFI 

penetration in the country is 

skewed and excludes some 

areas neglected by the 

banking sector, suggesting 

a need for policy incentives 

to encourage expansion to 

those areas. Second, even in 

areas in which MFIs 

operate they are unable to 

provide services to some 

financially excluded 

individuals on account of 

their methods of operation. 

 

 

4. 

Financial 

Inclusion in 

Indonesia and Its 

Challenges (Sun 

Y Siagian, 2015) 

Micro 

Enterprises 

(MEs) in 

traditional 

markets 

Kualitatif Sebanyak 20 persen usaha 

kecil di Indonesia tidak 

mendapatkan fasilitas 

perbankan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya 

jender dan pendidikan yang 

dapat menjelaskan inklusi 

keuangan. Self exclusion  

dan marketing exclusion 

merupakan hambatan paling 

banyak  yang dihadapi 

usaha kecil dalam 

mengakses jasa keuangan. 
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5. Implementasi 

Keuangan Inklusif 

Bagi Masyarakat 

Perbatasan (Studi 

Kasus Pada Kutai 

Timur, Kabupaten 

Kutai Kartanegara 

Dan Kota 

Samarinda, 

Kalimantan Timur, 

Indonesia): Triana 

Fitriastuti, Dhina 

Mustika Sari, Ike 

Purnamasari 

(2015) 

Masyarakat 

perbatasan 

Kutai 

Kartanegara 

Kualitatif Layanan keuangan digital 

merupakan bagian dari 

inovasi yang sengaja di 

hadirkan agar memberikan 

harapan bahwa kondisi 

geografis serta wilayah 

yang terbatas dan jauh dari 

perkotaan bukan merupakan 

hambatan bagi masyarakat 

desa dan perbatasan untuk 

memiliki akses dan 

menikmati fasilitas jasa 

keuangan yang diberikan 

oleh perbankan. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:   

1. aksesibilitas (accessibility) lembaga keuangan pada masyarakat nelayan di 

Muara Angke, Jakarta. 

2. tingkat penggunaan (usage) jasa lembaga keuangan pada masyarakat 

nelayan di Muara Angke, Jakarta. 

3. hambatan (barriers) yang muncul dalam keuangan inklusif pada 

masyarakat nelayan di Muara Angke,  Jakarta. 

B. Variabel Penelitian 

1. Keuangan inklusif (Financial Inclusion) adalah akses terhadap sistem 

keuangan bagi masyarakat yang meliputi masyarakat miskin, kelompok 

masyarakat yang kurang mampu (seperti petani, buruh tak bertanah, 

perusahaan yang tidak terorganisir, penghuni kawasan kumuh perkotaan, 

migran, wanita, dan lain-lain) karena ini adalah prasyarat untuk 

mengurangi kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini 

keuangan inklusif ditinjau berdasarkan tingkat kemudahan akses, 

penggunaan dan hambatan dalam menggunakan jasa keuangan pada 

nelayan dengan biaya yang terjangkau (affordable cost). 

2. Aksesibilitas (accessibility) adalah jumlah (kuantitas) penawaran terhadap 

layanan jasa keuangan.  
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3. Penggunaan (Usage) adalah tingkat (intensitas) dan pola penggunaan jasa 

keuangan (khususnya layanan bank) dengan menggunakan indikator: 

kepemilikan rekening, mekanisme penggunaan (frekuensi penggunaan dan 

cara mengakses), tujuan memiliki rekening (bisnis, penerimaan gaji/upah, 

transaksi dengan keluarga, pembayaran)  

4. Hambatan (Barriers) adalah kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

menggunakan layanan keuangan, baik yang berasal dari diri sendiri 

maupun yang berasal dari penyedia jasa.  

C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian adalah masyarakat nelayan di Muara Angke sebanyak 51 orang. 

Mengingat jumlah populasi belum diketahui, maka dalam penelitian ini 

direncanakan mengambil sampel sebanyak 100 orang. Namun pada saat 

penyebaran kuisioner, sampel tidak dapat dijangkau dikarenakan pada saat yang 

bersamaan terjadi musibah kebakaran di Muara Angke. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan convenience technique sampling. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan berupa data primer, yang diperoleh melalui kuisioner yang 

diadopsi dari kuisioner yang dikembangkan oleh Demirguc-Kunt, Klapper; 

Singer, Van Oudheusden (2015). Dilengkapi dengan wawancara mendalam (depth 

interview) saat pra-survey di Kampung Aquarium, Sunda Kelapa Jakarta. Aspek 

yang digali dari responden berkaitan dengan aksesibilitas lembaga keuangan, 

penggunaan dan hambatan layanan perbankan yang ada di wilayah tersebut. 
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E. Metode Analisis 

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa statistik 

deskriptif, dan untuk mengeksplorasi lebih dalam akan dilakukan wawancara 

dengan 10 orang responden. Hasil wawancara selanjutnya digunakan untuk 

memperkaya pembahasan analisis kuantitatif.  
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, berikut ini disajikan deskripsi tentang 

responden penelitian dengan menggunakan indikator dalam faktor demografi yang 

meliputi jenis kelamin, usia, status perkawinan, jumlah anak dan status tempat 

tinggal. 

Tabel 1. Deskripsi data berdasar faktor demografi 

No Keterangan Jumlah 

1. Jenis kelamin 

• Laki-laki 

• Perempuan 

 

17 orang 

34 orang 

2. Usia: 

• Kurang dari 30 tahun 

• 31 – 40 tahun 

• 41 – 50 tahun 

• Lebih dari 50 tahun 

 

10 orang 

27 orang 

10 orang 

4 orang 

3. Status perkawinan: 

• Kawin 

• Tidak kawin 

 

48 orang 

3 orang 

4. Status tempat tinggal: 

• Milik sendiri 

• Mengontrak 

• Numpang 

 

26 orang 

21 orang 

4 orang 

Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Bagan 1 adalah bagan yang menjelaskan tentang komposisi responden 

berdasarkan jenis kelamin. Dari 51 responden, sebanyak 67 persen adalah 

perempuan, sedangkan sisanya 33 persen adalah laki-laki. Penelitian ini menggali 

tentang keuangan inklusif (financial inclusion) pada masyarakat nelayan 

khususnya di Muara Angke, Jakarta.  Responden yang mengisi kuisioner adalah 
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keluarga nelayan.  Yang dimaksud dengan keluarga nelayan disini adalah: suami, 

yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, atau istri atau anak meskipun mereka 

tidak memiliki pekerjaan sebagai nelayan.  

 

Bagan 1. Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisioner, rentang usia pada 

responden penelitian dapat digambarkan dalam bagan 2. Mayoritas responden 

tergolong pada usia antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 53 persen atau berjumlah 

27 orang. Usia tersebut masuk dalam kategori usia produktif. Sedangkan 

responden dengan usia kurang dari 30 tahun berjumlah 10 orang dan yang berusia 

41 – 50 juga berjumlah 10 orang.  

 

  

jenis kelamin

1= laki laki

2: perempuan
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Bagan 2. Komposisi responden berdasarkan rentang usia  

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Dilihat dari status perkawinan, bagan 3 menjelaskan bahwa sebanyak 94 persen 

responden telah menikah (kawin), sedangkan enam persen lainnya masih berstatus 

tidak kawin. Tiga responden yang berstatus belum kawin memiliki usia tidak lebih 

dari 30 tahun. 

Bagan 3. Komposisi responden berdasarkan status perkawinan  

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Faktor sosial demografi lainnya adalah status tempat tinggal, pilihan jawaban 

yang disediakan dalam kuisioner adalah: milik sendiri, mengontrak atau 

menumpang. Berdasarkan jawaban yang diberikan diketahui bahwa sebagian dari 

responden (49 persen) memiliki tempat tinggal sendiri, 43 persen lainnya tinggal 

1 ( <30 

tahun )

19%

2 ( 31 - 40 

tahun )

53%

3 (41 - 50 

tahun )

20%

4 ( > 50 

tahun) 

8%

RENTANG USIA 

94%

6%

Status Perkawinan 

1 (Kawin)

2 ( Tidak Kawin )
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dengan cara mengontrak dan 8 persen sisanya menumpang di tempat saudara atau 

orang lain.   

Bagan 4. Komposisi responden berdasarkan status tempat tinggal 
 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Dari 51 responden sebanyak 15 responden bekerja sebagai nelayan, 12 responden 

bekerja sebagai pengasin ikan, 7 responden sebagai buruh nelayan, 6 responden 

sebagai buruh belah ikan, 4 responden sebagai pedagang ikan, 3 responden 

sebagai ibu rumah tangga, 3 reponden lainnya berwirausaha dan hanya 1 

responden bekerja sebagai karyawan pelelangan. Pada dasarnya, yang dimaksud 

dengan buruh nelayan adalah orang yang bekerja mencari ikan di laut namun tidak 

memiliki kapal sendiri. Jadi dia bekerja untuk orang lain, biasanya hasil 

tangkapan ikannya akan dibagi hasil antara pemilik perahu dengan para buruh. 

Misalnya rasio pembagian hasil tangkapan adalah 50:50, maka yang 50 bagian 

dari buruh akan dibagi rata sejumlah buruh yang berangkat melaut dengan kapal 

tersebut. 

  

49%
43%

8%

Status Tempat Tinggal 

1 (Milik Sendiri)

2 (Mengontrak)

3 (Numpang)
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Bagan 5. Komposisi responden berdasarkan jenis pekerjaan 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

B. Hasil Penelitian 

Data yang dikumpulkan melalui kuisioner dimaksudkan untuk menggali informasi 

tentang aksesibilitas, penggunaan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat 

nelayan terhadap layanan keuangan khususnya perbankan.  Berdasarkan data yang 

diperoleh melalui kuisioner, berikut ini dijelaskan gambaran mengenai keuangan 

inklusif yang meliputi tiga aspek tersebut. 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas diartikan sebagai ketersediaan layanan lembaga keuangan. 

Diawali dengan pertanyaan tentang pemahaman responden tentang lembaga 

keuangan baik bank maupun bukan bank. Bagan 6 menunjukkan jawaban 

responden mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban 

responden menunjukkan bahwa sebanyak 98 persen masyarakat telah mengetahui 

adanya layanan lembaga keuangan bank. Dalam hal ini hanya ada satu dari lima 

puluh satu orang responden yang menyatakan tidak mengetahui layanan keuangan 

yang diberikan oleh bank.  

6 7

3
1

15

4

12

3

Pekerjaan 
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Sementara itu lembaga keuangan bukan bank yang banyak dikenal oleh 

masyarakat nelayan khususnya adalah leasing, asuransi, pegadaian dan koperasi.  

Namun secara terminologi masyarakat sesungguhnya belum memahami apa yang 

disebut dengan leasing, yang mereka ketahui adalah lembaga yang memberikan 

kredit berupa pengadaan barang modal, salah satunya berupa kendaraan bermotor. 

Dari keempat lembaga keuangan bukan bank, seluruh responden menyatakan tahu 

tentang layanan koperasi. Saat responden ditanya tentang lembaga keuangan yang 

bersifat mikro (micro finance) seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT), sebagian 

besar responden menjawab tidak memahami dan tidak tahu tentang lembaga 

tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara lebih mendalam, masyarakat 

bahkan lebih banyak yang memahami adanya layanan keuangan dari lembaga 

keuangan informal berupa rentenir dan kredit harian. 

Bagan 6. Pemahaman responden tentang lembaga keuangan 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Aksesibilitas juga dapat dilihat dari berapa banyak kantor cabang bank dan 

lembaga keuangan lain yang dapat dijumpai di wilayah ini. Berdasarkan persepsi 

0
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Bank Leasing Asuransi Pengadaian Koperasi Baitul Maal
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Lembaga Keuangan 
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responden, sebanyak 55 persen menyatakan bahwa di wilayah Muara Angke dapat 

dijumpai sekitar 1-2 kantor cabang bank. Sementara itu responden yang 

menyatakan bahwa di wilayah tersebut dapat dijumpai 3-5 kantor cabang bank 

ada 34 persen, sedangkan sisanya 11 persen menyatakan lebih dari 5 buah kantor 

cabang bank. 

Bagan 7. Pendapat responden tentang jumlah kantor cabang 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Selain jumlah kantor cabang yang dapat ditemui di wilayah tersebut, aksesibilitas 

juga dapat diukur dari jumlah mesin teller otomatis (Automatic Teller Machine) 

yang dapat dijangkau di wilayah tersebut. Bagan 8 menjelaskan tentang pendapat 

responden tentang jumlah ATM di wilayah tersebut. 

  

55%34%

11%

Jumlah Kantor Cabang 

1. 1-2 buah

2. 3-5 buah

3. lebih dari 5 buah
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Bagan 8. Pendapat responden tentang jumlah ATM diwilayah Muara Angke 

 
 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan bagan 8 diketahui bahwa sebanyak 33 persen responden memberikan 

jawaban bahwa di wilayah Muara Angke hanya terdapat 1-2 buah ATM, 

sementara 39 persen responden lainnya menjawab terdapat sekitar 3-5 buah ATM  

diwilayah ini. Sisanya, 28 persen menyatakan bahwa terdapat mesin ATM lebih 

dari 5 buah. 

2. Penggunaan (Usage) 

Memiliki rekening di bank merupakan satu langkah penting dan langkah awal 

dalam financial inclusion. Namun hal yang juga harus diketahui bagi pemilik 

rekening adalah memastikan bahwa mereka mampu menggunakannya dalam 

berbagai cara yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari 

financial inclusion. Menurut Demirguc-Kunt et al (2015), kepemilikan rekening 

diartikan sebagai memiliki rekening baik pada lembaga keuangan maupun melalui 

penyedia mobile money. Dalam penelitian ini, kepemilikan rekening dibatasi pada 

33%

39%

28%

Banyak ATM 

1. 1-2 buah

2. 3-5 buah

3. lebih dari 5 buah
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rekening di bank. Kategori pertama meliputi rekening di bank atau lembaga 

keuangan lainnya, seperti unit kredit, koperasi atau lembaga keuangan mikro. 

Dengan memiliki rekening, titik masuk ke sistem keuangan formal telah terbuka.  

Bagan 9. Kepemilikan rekening tabungan 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisioner diketahui bahwa sebanyak 67 

persen reponden telah memiliki rekening tabungan baik atas nama pribadi maupun 

anak/istri (di cabang bank manapun) yang bisa digunakan untuk menabung, 

melakukan pembayaran atau menerima upah dan kiriman uang. Sementara itu 

sebanyak 31 persen responden tidak memiliki rekening di bank.  

  

67%

31%

2%

0%

Kepemilikan Rekening Tabungan 
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2. Tidak

3. Tidak Tahu
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Bagan 10. Penggunaan rekening tabungan untuk transaksi pribadi, bisnis 

atau keduanya 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Dari 51 responden, yang menggunakan rekening tabungan untuk transaksi pribadi 

sebanyak 32 orang, sedangkan yang menggunakan rekening tabungan untuk 

berbisnis ada 19 orang, sementara yang menggunakan rekening tabungan untuk 

kedua aktivitas tersebut ada 18 orang. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

mayoritas pemilik rekening tabungan masih menggunakan tabungannya untuk 

transaksi pribadi.   

Penggunaan layanan keuangan dapat diperoleh dari lembaga keuangan formal 

maupun informal. Layanan keuangan juga dapat diperoleh dari lembaga keuangan 

bank maupun bukan bank. Selain itu juga terdapat istilah lembaga pendanaan 

mikro. Lembaga pendanaan (keuangan) mikro adalah organisasi yang 

menyediakan pinjaman dalam jumlah kecil. Konteksnya di Indonesia, lembaga 

keuangan mikro misalnya: bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, 
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BMT (Baitul Maal wattamwil), pegadaian, dan rentenir (bersifat informal). Bagan 

10 berikut ini menggambarkan komposisi responden tentang pengetahuan mereka 

terhadap lembaga keuangan mikro. 

Bagan 11. Komposisi responden yang mengetahui lembaga keuangan mikro 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat nelayan mengetahui apa yang 

disebut dengan lembaga pendanaan mikro. Sebanyak 74 persen responden 

memberikan jawaban “tahu”, sementara itu 22 persen lainnya menjawab “tidak“, 

dan sisanya sebanyak empat persen menjawab “tidak tahu” tentang pertanyaan 

yang dimaksud. Selanjutnya ketika responden ditanya terkait pinjaman pada 

lembaga pendanaan mikro berikut ini: “Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah anda 

meminjam uang dari lembaga pendanaan mikro?”, sebagian besar responden 

menjawab “tidak”. Bagan 11 menunjukkan 59 persen responden tidak memiliki 

pinjaman kepada lembaga pendanaan mikro, sedangkan 39 persen lainnya 
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meminjam dari lembaga pendanaan mikro, dan sisanya dua persen lainnya 

menjawab tidak tahu.  

Bagan 12. Komposisi responden tentang pinjaman dari lembaga pendanaan 

mikro 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Pertanyaan berikutnya adalah “Selama 12 bulan terakhir pernahkah anda 

menyimpan uang di lembaga pendanaan mikro?”. Dari 51 orang responden, 

mayoritas responden menjawab tidak pernah menabung di lembaga pendanaan 

mikro yaitu sebanyak 31 orang. Sementara itu 19 orang lainnya menyatakan 

pernah menabung di lembaga pendanaan mikro, dan satu orang lagi tidak tahu 

jawabannya.  
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Bagan 13. Komposisi responden yang menabung di lembaga pendanaan 

mikro 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Setiap orang yang memiliki rekening di bank pada umumnya memiliki kartu debit 

atau seringkali dikenal dengan kartu ATM. Apabila mengacu pada pertanyaan 

tentang kepemilikan rekening di bank, ada 67 persen responden menjawab 

memiliki rekening. Namun karena rekening yang dimaksud boleh atas nama 

suami/istri/anak maka saat dikonfirmasi dengan pertanyaan “apakah anda 

memiliki kartu debit (kartu ATM)” menghasilkan komposisi jawaban seperti 

terlihat pada bagan 13. 

Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa 65 persen responden memiliki 

kartu ATM, sedangkan 33 persen lainnya memberikan jawaban “tidak” untuk 

pertanyaan ini. Hal ini disebabkan karena responden tidak memiliki rekening di 

bank atau kemungkinan lainnya adalah rekening yang dimiliki bukan atas nama 

diri sendiri. Dua persen responden lainnya memberikan jawaban “tidak tahu”, hal 

ini memungkinkan terjadi mengingat rekening yang ada bukanlah milik responden 
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sendiri, sehingga respondenpun tidak mengetahui apakah ada kartu ATM atau 

tidak.  

Bagan 14. Komposisi responden yang memiliki kartu debit (kartu ATM) 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Bagan 15 menggambarkan tentang alasan responden menggunakan kartu debit 

atau lebih dikenal dengan kartu ATM. Mayoritas responden menggunakan kartu 

ATM untuk penarikan uang secara tunai, kemudian diikuti dengan intensitas 

penggunaan ATM untuk tujuan transfer ke rekening lain. Sementara itu sebagian 

besar responden menyatakan tidak menggunakan kartu ATM untuk melakukan 

pembayaran tagihan. Jumlah responden yang menyatakan tidak menggunakan 

ATM untuk melakukan pembayaran tagihan sebanyak 33 orang. Demikian juga 

halnya dengan penggunaan ATM untuk pembelian barang atau jasa secara online. 

Sebagian besar responden atau sebanyak 39 orang menjawab “tidak” untuk 

pertanyaan tersebut.   
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Bagan 15. Penggunaan ATM 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

 

Selain kartu debit (kartu ATM), kartu kredit juga merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk transaksi yang bersifat pinjaman. Kepemilikan kartu kredit pada 

masyarakat nelayan tergolong masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh 

jumlah jawaban “tidak” yang diberikan responden pada pernyataan tersebut. 

Sebanyak 90 persen atau 46 orang menyatakan tidak memiliki kartu kredit. Data 

juga menunjukkan bahwa 10 persen responden menyatakan memiliki kartu kredit. 

Namun bila dilihat dari jenis pekerjaannya, kelima orang yang menyatakan 

memiliki kartu kredit adalah ibu rumah tangga, nelayan, buruh nelayan dan buruh 

belah ikan. Sayangnya tidak tersedia informasi tentang alasan kelima orang 

tersebut memiliki kartu kredit.  
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Bagan 16. Kepemilikan kartu kredit 

 
 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Menabung merupakan salah satu bagian dari penggunaan layanan bank sebagai 

lembaga keuangan. Masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak memiliki 

perilaku menabung yang baik. Bagan 17 menggambarkan tentang rutinitas 

menabung dalam beberapa bulan terakhir.  

Bagan 17. Rutinitas menabung 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan bagan 17 diketahui bahwa sebagian besar responden tidak memiliki 

perilaku menabung. Sebanyak 29 responden menyatakan bahwa dalam beberapa 

bulan terakhir mereka tidak menabung sama sekali. Sementara itu hanya 16 orang 

yang memiliki perilaku menabung 1-2 kali dalam beberapa bulan terakhir. Dan 

hanya ada 5 orang yang menabung lebih dari 3 kali dalam beberapa bulan 

terakhir.  

Pernyataan berikutnya mengukur tentang intensitas responden melakukan 

penarikan uang dari rekening (baik penarikan secara langsung, pembayaran atau 

pembelian secara transfer, atau pemindahbukuan uang ke rekening lain) dalam 

beberapa bulan terakhir.  

Bagan 18. Intensitas melakukan penarikan uang di bank 

  

Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan bagan 18 diketahui bahwa sebanyak 12 responden yang melakukan 

penarikan uang lebih dari 6 kali dalam beberapa bulan terakhir. Sebanyak 21 

responden lainnya, tidak pernah melakukan penarikan uang sama sekali. Bila 
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dilihat berdasarkan kepemilikan rekening di bank hal ini sangat mungkin terjadi. 

Informasi ini dikuatkan dengan data yang menunjukkan terdapat 16 responden 

yang tidak memiliki rekening sehingga secara otomatis dia tidak akan bisa 

melakukan penarikan uang. Sementara itu, 13 orang lainnya melakukan penarikan 

uang sebanyak 1-2 kali dalam beberapa bulan terakhir. 

Dengan pola menabung dan pola penarikan uang yang berbeda-beda tersebut 

selanjutnya bagan 19 menjelaskan tentang cara yang dipilih oleh responden untuk 

memenuhi kebutuhan uang kas. 

Bagan 19. Cara pemenuhan kebutuhan uang kas  

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Berdasarkan bagan 19, dari 51 responden sebanyak lebih dari 33 responden 

menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan kas dilakukan dengan cara 

menggunakan ATM dan bersifat tarik tunai. Secara tidak langsung, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih memiliki uang di bank yang 

sewaktu-waktu dapat ditarik untuk keperluan mendadak atau berjaga-jaga. 
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Sementara itu hal yang tidak dilakukan oleh sebagian besar responden dalam 

memenuhi kebutuhan kas adalah menuju toko ritel, menuju kantor cabang bank 

untuk tarik tunai dan mendapatkan dari orang lain melalui transfer.  

Disisi lain, apabila responden ingin melakukan penyetoran uang secara tunai, 

maka alternative yang banyak dipilih adalah menuju kantor cabang bank yang 

bersangkutan. Alternatif berikutnya saat akan melakukan penyetoran tunai, 

responden memilih untuk menggunakan ATM. Saat ini sudah banyak tersedia 

ATM dari berbagai bank, yang dimaksudkan untuk penyetoran uang secara tunai.  

Bagan 20. Cara Penyetoran Uang Tunai 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

Sementara itu sebagian besar responden menyatakan bahwa cara yang tidak 

dipilih saat ingin melakukan penyetoran uang secara tunai adalah menuju toko 

ritel. 

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam penggunaan rekening bank adalah 

sebagai alat pembayaran non tunai. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari 
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responden, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak menggunakan 

rekening sebagai alat pembayaran. Di era teknologi saat ini, rekening dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran non tunai, baik melalui mesin ATM (dengan 

menggunakan kartu debit) maupun melalui mobile banking. Dengan adanya 

layanan ini, nasabah dimungkinkan membayar berbagai tagihan melalui menu 

pembayaran yang disediakan oleh bank. Bagan berikut menggambarkan tentang 

komposisi responden yang menggunakan rekening sebagai alat pembayaran. 

Bagan 21. Pengunaan rekening sebagai alat pembayaran 

 
sumber: data primer diolah, 2017 

Informasi lain yang dapat diperoleh dari bagan 21, bahwa responden yang 

menggunakan rekening sebagai alat pembayaran hanya sebesar 20 persen, 

sedangkan 4 persen lainnya bahkan tidak menjawab. Bagan berikut ini 

menjelaskan penggunaan rekening selain untuk melakukan pembayaran, dapat 

digunakan juga untuk hal – hal berikut: (1) menerima upah, (2) menerima uang 

dari pemerintah, (3) mengirim uang kepada anggota keluarga, (4) menerima uang 

dari anggota keluarga.  
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Selain berfungsi sebagai alat untuk membayar tagihan seperti air, listrik dan 

lainnya, rekening bank juga berfungsi dalam beberapa hal seperti yang disajikan 

dalam bagan 22.  

Bagan 22. Penggunaan rekening untuk transaksi lainnya 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

Dalam 12 bulan terakhir, 25 orang responden menyatakan bahwa rekeningnya 

digunakan untuk menerima upah, sementara itu 24 orang lainnya menyatakan 

sebaliknya. Sebanyak 29 orang responden menyatakan bahwa rekening yang 

dimilikinya tidak digunakan untuk menerima uang dari pemerintah, namun 21 

orang lainnya menyatakan bahwa mereka menerima dana dari pemerintah melalui 

rekening. Pada kenyataannya beberapa subsidi pemerintah seperti Kartu Jakarta 

Pintar (KJP) memang didistribusikan melalui kantor pos. Meskipun bukan melalui 

bank, setidaknya masyarakat kemudian memindahkan dana tersebut untuk 

disimpan di bank.  

Berdasarkan bagan 22 diketahui bahwa hal yang jarang dilakukan melalui 

rekening yang mereka miliki adalah menerima kiriman uang dari anggota 

keluarga. Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari 39 responden.  Bila dilihat 
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berdasarkan urutan terbanyak untuk jawaban “ya” pada masing-masing 

pernyataan maka rekening yang dimiliki oleh responden digunakan untuk (1) 

menerima upah, (2) menerima uang dari pemerintah, (3) mengirimkan uang ke 

anggota keluarga dan yang terakhir (4) menerima uang dari anggota keluarga. 

Berikut ini dijelaskan mengenai keputusan menabung pada masyarakat nelayan. 

Bagan 23 menjelaskan bahwa 69 persen responden menyisihkan uangnya untuk 

ditabung, sementara 31 persen lainnya justru tidak melakukan hal tersebut.  

Bagan 23. Keputusan Menabung 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Alasan masyarakat menyisihkan uang untuk biaya dimasa depan dan biaya yang 

bersifat jaga – jaga, didukung oleh 67 persen responden. Sementara 33 persen 

lainnya memberikan jawaban “tidak” untuk pernyataan tersebut (disajikan pada 

bagan 24).  
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Bagan 24. Alasan responden menyisihkan uang 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

Pertanyaan berikutnya yang diajukan kepada responden adalah: “Dalam 12 bulan 

terakhir, pernahkah anda menyimpan uang melalui lembaga keuangan?” Jawaban 

yang diberikan oleh responden disajikan pada bagan 25 berikut ini. 

Bagan 25. Penyimpanan uang melalui lembaga keuangan, informal, arisan 

atau dalam bentuk emas 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Dalam waktu 12 bulan terakhir, sebanyak 49 persen responden tidak menyimpan 

uang melalui: (1) Rekening di bank, lembaga pembiayaan kredit, koperasi simpan 

pinjam, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), pegadaian, atau lembaga keuangan resmi 

lainnya, (2) Kelompok informal seperti arisan, atau menitipkannya ke anggota 

keluarga lain dan (3) dalam bentuk emas atau barang berharga lain. Namun masih 
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terdapat 47 persen responden yang menyatakan bahwa mereka menyisihkan 

uangnya. Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden, umumnya 

masyarakat berpendapatan rendah menyimpan uangnya dalam bentuk perhiasan 

emas atau melalui arisan.  

Selain menabung, dalam 12 bulan terakhir, 39 persen responden menyatakan  

pernah meminjam uang melalui lembaga keuangan resmi lainnya, toko dengan 

cara pengadaan barang secara kredit, keluarga atau teman, teman sekerja bahkan 

lembaga penyedia kredit lainnya seperti rentenir. Sedangkan 59 persen lainnya 

menyatakan hal sebaliknya. 

Bagan 26. Komposisi responden yang pernah meminjam uang 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan pinjaman (hutang) dan peruntukannya. 

Berdasarkan bagan 27 diketahui bahwa pinjaman yang dilakukan saat ini untuk 

memenuhi kebutuhan akan kendaraan, sekolah dan kebutuhan 

mendesak/kesehatan. Kebutuhan akan kendaraan menjadi hal yang paling banyak 

dipilih oleh responden, mengingat kendaraan menjadi alat penunjang dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang mereka hadapi. Dan saat inipun terdapat banyak 
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pilihan lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dengan persyaratan 

relatif mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.  

Bagan 27. Pinjaman dan peruntukannya 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

Sementara itu, hampir seluruh responden meyatakan bahwa mereka tidak pernah 

meminjam uang untuk tujuan pernikahan dan pemakaman. Hanya ada dua orang 

yang menyatakan bahwa mereka melakukan pinjaman ke lembaga keuangan 

untuk membeli dan renovasi rumah. 

Berikutnya digali informasi mengenai penggunaan handphone untuk memperoleh 

layanan perbankan. Dalam 12 bulan terakhir, sebagian besar responden (86 

persen) tidak menggunakan handphone untuk mendapatkan layanan perbankan. 

Layanan perbankan melalui handphone (atau dikenal dengan mobile banking) 

memang membutuhkan biaya yang lebih mahal saat pengoperasiannya. Apabila 

dibandingkan dengan handphone yang hanya digunakan untuk sekedar telepon 

dan pesan singkat, maka mobile banking membutuhkan sambungan internet yang 
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lancar. Bagi masyarakat nelayan, tentunya hal ini masih belum terlalu dibutuhkan. 

Namun ada 12 persen responden yang sudah menggunakan layanan perbankan 

melalui handphone. 

Bagan 28. Pelayanan bank melalui handphone 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

Program keuangan inklusif yang ditujukan bagi masyarakat berpendapatan rendah 

tidak hanya bersinggungan dengan lembaga keuangan bank saja, namun juga 

lembaga keuangan lain yang bersifat formal, seperti asuransi. Layanan asuransi 

saat ini sudah sangat beragam, namun tidak semua jenis asuransi tersebut 

menyentuh pada lapisan bawah (the bottom of the pyramid). Dikalangan 

masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah memberikan layanan asuransi 

kesehatan berupa BPJS. BPJS adalah program asuransi wajib bagi semua 

penduduk Indonesia. Saat ditanya mengenai asuransi kesehatan selain BPJS, 96 

persen responden menjawab tidak memiliki asuransi selain BPJS tersebut, 

sementara itu 4 persen lainnya menjawab “ya”. Hanya saja tidak digali lebih 
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lanjut apa saja keikutsertaan masyarakat nelayan di asuransi, mengingat pekerjaan 

yang mereka hadapi juga sarat dengan risiko.  

Bagan 29. Keikutsertaan responden pada asuransi selain BPJS 

 

Sumber: data primer diolah, 2017 

3. Hambatan (Barriers) 

Damodaran (2013) menyatakan alasan utama adanya pengecualian dalam akses 

keuangan yang berasal dari pengguna jasa (permintaan) dan dari penyedia jasa 

(bank). Dalam penelitian ini hambatan yang berasal dari pengguna jasa 

diantaranya adalah: rendahnya pendapatan, agama, kepercayaan. Sedangkan 

hambatan yang berasal dari penyedia jasa disebabkan karena jarak dengan kantor 

cabang, ATM sulit dijangkau, biaya transaksi, ketidaksesuaian produk yang 

ditawarkan, prosedur yang tidak praktis, dan persyaratan dokumen. Berdasarkan 

data yang diperoleh melalui kuisioner diketahui bahwa sebagian besar reponden 

bahkan menjawab “tidak” hampir pada semua pernyataan. Bila mengacu pada 

data yang ada, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak 

memiliki rekening di bank. Hanya sebagian kecil dari responden yaitu sebanyak 
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14 orang yang menyatakan alasan mereka tidak memiliki rekening adalah 

pendapatan yang cenderung rendah. Sementara itu sebanyak 11 orang menyatakan 

bahwa prosedur yang sulit membuat mereka tidak memiliki rekening di bank. 

Secara rinci, alasan responden tidak memiliki rekening digambarkan pada bagan 

30 berikut ini. 

Bagan 30. Alasan responden tidak memiliki rekening 

 
Sumber: data primer diolah, 2017 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam berbagai bagan diatas, 

berikut ini adalah ringkasan hasil secara umum dari berbagai aspek yang diamati.  

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian 

No Indikator Hasil 

1. Aksesibilitas: 

jumlah kantor cabang 1-2 bank 

jumlah ATM yang bisa 

ditemui 

3-5 buah 

2. Penggunaan: 

Kepemilikan tabungan 67 persen reponden telah memiliki rekening 

tabungan baik atas nama pribadi maupun anak/istri 
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(di cabang bank manapun) yang bisa digunakan 

untuk menabung, melakukan pembayaran atau 

menerima upah dan kiriman uang. 

penggunaan rekening 

untuk transaksi pribadi, 

berbisnis atau keduanya 

Sebagian besar menggunakan rekening untuk 

transaksi pribadi 

Pinjaman ke lembaga 

pendanaan mikro 

52 persen responden menyatakan tidak meminjam 

ke pendanaan mikro 

Menyimpan uang di 

lembaga pendanaan 

mikro 

Sebagian besar menyatakan tidak pernah 

menyimpan uang dilembaga pendanaan mikro 

Kepemilikan kartu 

debit (ATM) 

65 persen responden memiliki kartu debit 

Penggunaan kartu debit 

(ATM) 

Sebagian besar responden menggunakan kartu debit 

untuk penarikan tunai dan transfer ke rekening 

orang lain, bukan untuk pembayaran maupun 

pembelian secara online. 

Kepemilikan kartu 

kredit 

90 persen masyarakat nelayan tidak memiliki kartu 

kredit 

Rutinitas menabung Perilaku menabung dalam 12 bulan terakhir 0 kali 

atau tidak pernah menabung sama sekali 

Penarikan tunai dalam 

beberapa bulan terakhir  

Sebagian besar menyatakan tidak pernah melakukan 

penarikan tunai, sebagian yang lain melakukan 

penarikan 1-2 kali, sebagian yang lain melakukan 

penarikan sampai 6 kali 

Cara pemenuhan 

kebutuhan kas 

Sebagian besar menyatakan dengan menarik tunai di 

ATM 

Cara penyetoran uang 

secara tunai 

Mendatangi kantor cabang 

Rekening sebagai alat 

pembayaran 

76 persen menyatakan tidak menggunakan rekening 

sebagai alat pembayaran 

Penggunaan rekening 

untuk transaksi lain 

Menerima upah dan menerima uang dari pemerintah 

Keputusan untuk 

menyisihkan uang 

69 persen responden menyatakan bahwa mereka 

menyisihkan uang 

Alasan menyisihkan 

uang 

Alasan masyarakat menyisihkan uang untuk biaya 

dimasa depan dan biaya yang bersifat jaga – jaga 

Cara menyisihkan uang Sebagian masyarakat nelayan menyimpan uang 

melalui kelompok informal seperti arisan dan dalam 

bentuk emas 

Pinjaman Sebagian besar masyarakat nelayan tidak memiliki 

pinjaman, namun 39 persen meminjam melalui toko 

dengan cara pengadaan barang secara kredit, 

keluarga atau teman, teman sekerja bahkan lembaga 

penyedia kredit lainnya seperti rentenir. 
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Pinjaman dan 

peruntukannya  

Pinjaman dilakukan untuk membeli kendaraan, 

keperluan sekolah, keperluan mendesak. 

Memiliki mobile 

banking 

86 persen tidak menggunakan handphone untuk 

layanan perbankan 

Memiliki asuransi lain 

selain BPJS 

96 persen menyatakan tidak memiliki asuransi lain 

selain BPJS 

3. Hambatan 

 dari pengguna jasa Pendapatan yang rendah 

dari penyedia jasa Prosedur yang sulit 

Sumber: data primer diolah, 2017 
 

Secara umum, aksesibilitas layanan perbankan di wilayah Muara Angke 

sudah cukup baik. Dengan jangkauan kurang dari 2 km, masyarakat dapat 

menemukan Sejalan dengan pendapat Demirgüc-Kunt & Patrick (2008) yang 

mengukur aksesibilitas lembaga keuangan dengan menggabungkan data jumlah 

kantor cabang maupun gerai ATM di wilayah tersebut.  

Kepemilikan rekening dan ATM merupakan pintu masuk utama ke dalam 

sistem keuangan, dan masyarakat nelayan di Muara Angke dalam hal kepemilikan 

rekening dapat dinilai cukup baik. Namun, aspek penggunaan (usage) layanan 

keuangan pada masyarakat nelayan di Muara Angke masih banyak yang 

dilakukan dengan tujuan untuk transaksi pribadi seperti penarikan tunai, transfer 

ke rekening lain. Banyak hal produktif yang seharusnya bisa dimanfaatkan 

melalui penggunaan rekening yang saat ini belum dimanfaatkan. Misalnya 

menggunakan rekening untuk berbisnis, mendapatkan pinjaman untuk usaha kecil 

menengah, dan memanfaatkan handphone untuk mendapatkan layanan perbankan 

saat menjalankan bisnis mereka. Kelemahan ini dimungkinkan terjadi karena 

adanya kendala yang berasal dari penyedia jasa yaitu produk yang ditawarkan 

oleh bank masih menuntut prosedur dan persyaratan yang sulit. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Aksesibilitas lembaga keuangan pada masyarakat nelayan di Muara Angke 

sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kantor cabang bank 

berkisar antara 1-2 bank dengan jumlah ATM yang bisa dijumpai berkisar 

antar 3-5 buah. 

2. Penggunaan (usage) layanan perbankan pada masyarakat nelayan dilihat 

dari kepemilikan tabungan dan penggunaannya masih banyak ditujukan 

untuk transaksi pribadi, belum ada perilaku menabung yang baik, 

pinjaman masih bertujuan untuk kegiatan konsumsi melalui cara-cara 

informal, belum ada kesadaran masyarakat nelayan untuk melindungi 

dirinya dari risiko melalui asuransi. 

3. Hambatan berasal dari dua hal, dari pengguna jasa berupa rendahnya 

pendapatan dan dari penyedia jasa berupa prosedur yang sulit. 

B. Saran 

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program keuangan 

inklusif adalah: 
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1. Mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan produk-produk yang 

sesuai, terjangkau dan prosedur yang lebih mudah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah khususnya nelayan. 

2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk 

mendapatkan pinjaman yang bersifat meningkatkan produktivitas 

masyarakat nelayan khususnya, agar mereka mampu meningkatkan 

kesejahteraan keuangannya. 

3. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang peranan asuransi dalam 

mengurangi risiko yang dihadapi nelayan. 

C. Implikasi  

Penelitian ini menggunakan tiga aspek yaitu aksesibilitas, penggunaan dan 

hambatan. Secara teori, ada aspek kualitas yang juga perlu dipertimbangkan 

dalam mengukur financial inclusion, namun tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Selain itu, aksesibilitas dalam penelitian ini tidak diukur berdasarkan komparasi 

antara jumlah kantor cabang dan ATM dengan jarak yang sebenarnya, namun 

masih menggunakan dasar subyektifitas (subjective accessibility). Dan perlu 

dilakukan penelitian di masa yang akan datang, kaitan antara variabel financial 

literacy dengan financial inclusion sehingga dapat diketahui   
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Lampiran 1. Kuisioner 

 

Yth. Bapak/Ibu 

 

Perkenalkan, saya Umi Widyastuti, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini 

saya sedang melakukan penelitian mengenai akses lembaga keuangan baik yang formal 

khususnya perbankan, maupun informal pada masyarakat nelayan di Jakarta. Melalui kuisioner 

ini, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang saya 

berikan berikut ini. Dan kiranya bapak/ibu bersedia mengisi dengan lengkap sesuai kondisi yang 

bapak/ibu rasakan. 

 

Informasi terkait jawaban bapak/ibu hanya akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian di 

institusi saya. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuisioner ini, saya mengucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

Umi Widyastuti 

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 

 

KUISIONER 

Data Responden: 

• Nama   : __________________ ___________(boleh menggunakan 

singkatan) 

• Umur   : ___________tahun 

• Jenis Kelamin  : Laki- laki/Perempuan 

• Status perkawinan : Kawin/Tidak Kawin 

• Jumlah anak  : ________orang 

• Status tempat tinggal : milik pribadi/kontrak/numpang 

• Pekerjaan  : ______________________ 

 

Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda pada setiap pertanyaan berikut ini. 

 

4. Apakah Anda mengetahui adanya layanan lembaga keuangan berikut ini: 

- Bank   (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab  

- Leasing (sewa guna)  (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Asuransi   (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Pegadaian   (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Koperasi   (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab  

- Baitul Maal wa Tamwil (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 
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5. Berapa banyak kantor cabang bank dan lembaga keuangan lain dapat dijumpai di 

wilayah ini? 

(1) 1-2 buah 

(2) 3-5 buah 

(3) Lebih dari 5 

6. Apakah Anda memiliki rekening tabungan baik atas nama pribadi maupun anak/istri 

(di cabang bank manapun) yang bisa digunakan untuk menabung, melakukan 

pembayaran atau menerima upah dan kiriman uang? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak ada jawaban 

7. Apakah rekening tabungan anda digunakan untuk: 

- transaksi pribadi,  (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- berbisnis  (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- atau kedua duanya (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

8. Lembaga pendanaan mikro adalah organisasi yang menyediakan pinjaman dalam jumlah 

kecil, misalnya: bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, BMT (Baitul Maal wa 

Tamwil), pegadaian, rentenir.  Apakah Anda mengetahui tentang lembaga pendanaan 

mikro? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak ada jawaban 

9. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah Anda meminjam uang dari lembaga pendanaan 

mikro (seperti bank perkreditan rakyat, koperasi simpan pinjam, pegadaian, rentenir, 

dll)? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak ada jawaban 

10. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkan Anda menyimpan uang di lembaga pendanaan 

mikro tersebut? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak ada jawaban 

11. Kartu Debit, sering dikenal dengan kartu ATM adalah kartu yang memungkinkan bagi 

pemegangnya untuk melakukan pembayaran, mengambil uang, membeli sesuatu dan 

uang yang digunakan berasal dari rekening anda sehingga saldo rekening anda 

berkurang.  

Apakah anda memiliki kartu debit (kartu ATM)? 
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(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak Tahu 

(4) Tidak ada jawaban 

12. Berapa banyak ATM yang bisa dijumpai di wilayah ini: 

(1) 1-2 buah 

(2) 3-5 buah 

(3) Lebih dari 5 

13. Anda menggunakan kartu ATM untuk keperluan berikut: 

- Tarik tunai uang dari rekening (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Pembayaran tagihan  (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Pembelian secara online (1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Transfer ke nomer rekening lain(1) ya (2) Tidak  (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

14. Kartu kredit adalah berfungsi sama seperti kartu debit, hanya saja uang yang digunakan 

tidak berasal dari rekening Anda.  

Dengan kartu kredit anda mendapatkan pinjaman untuk melakukan pembayaran atau 

membeli sesuatu, dan Anda bisa membayar cicilannya di masa yang akan datang.  

Apakah anda memiliki kartu kredit? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak Tahu 

(4) Tidak menjawab 

15. Dalam beberapa bulan terakhir, berapa kali anda menabung ke rekening Anda, baik 

secara cash maupun melalui pemindahbukuan (transfer) dari rekening lain?  

(1) 0 kali 

(2) 1-2 kali 

(3) 3 – 5 kali 

(4) 6 kali atau lebih 

(5) Tidak tahu 

(6) Tidak menjawab  

16. Dalam beberapa bulan terakhir, berapa kali Anda melakukan penarikan uang dari 

rekening Anda (baik penarikan secara langsung, pembayaran atau pembelian secara 

transfer, atau pemindahbukuan uang ke rekening lain)? 

(1) 0 kali 

(2) 1-2 kali 

(3) 3 – 5 kali 

(4) 6 kali atau lebih 

(5) Tidak tahu 

(6) Tidak menjawab  

17. Ketika Anda membutuhkan uang cash dari rekening, Anda lebih memilih untuk: 
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- Menggunakan ATM   (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Menuju kantor cabang bank  (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Menuju toko ritel    (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

(seperti indomart, alfamart, dll) 

- Mendapatkan dari orang lain  (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

melalui transfer 

- Tidak melakukan penarikan uang  (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

18. Ketika Anda setor uang cash ke rekening, apa yang biasanya Anda lakukan? 

- Menggunakan ATM    (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Menuju kantor cabang bank   (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

- Menuju toko ritel    (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

(seperti indomart, alfamart, dll) 

- Mendapatkan dari orang lain   (1) ya (2) Tidak   (3) Tidak Tahu (4) Tidak 

menjawab 

melalui transfer 

19. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah Anda melakukan pembayaran tagihan atau 

membeli sesuatu menggunakan uang dari rekening Anda melalui transfer atau 

pembayaran online? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

Berikan alasan Anda dengan memilih Ya/Tidak (coret jawaban yang tidak perlu),  

20. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah Anda menggunakan rekening untuk hal-hal berikut: 

(1) Menerima uang atau pembayaran upah/gaji atau hasil penjualan  

 Ya/Tidak 

(2) Menerima uang dari pemerintah, misal dana pendidikan (Kartu Jakarta Pintar) 

 Ya/Tidak 

(3) Menerima uang dari anggota keluarga yang tinggal di tempat lain   

 Ya/Tidak 

(4) Mengirim uang ke anggota keluarga yang tinggal di tempat lain   

 Ya/Tidak 

21. Mengapa Anda tidak memiliki rekening dibank, lembaga pembiayaan, ataupun institusi 

keuangan lain. 

(1) Jarak kantor cabang bank yang terlalu jauh     

 Ya/Tidak 
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(2) Sulit mencari ATM       

 Ya/Tidak 

(3) Biaya transaksi yang terlalu tinggi      

 Ya/Tidak 

(4) Tidak ada produk bank yang sesuai dengan kebutuhan Anda.  

 Ya/Tidak 

(5) Prosedur bank yang terlalu rumit.     

 Ya/Tidak 

(6) Tidak memiliki dokumen yang diperlukan (KTP, slip gaji).   

 Ya/Tidak 

(7) Tidak percaya pada lembaga keuangan.     

 Ya/Tidak 

(8) Karena alasan agama yang tidak sejalan dengan prinsip perbankan. 

 Ya/Tidak 

(9) Tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan transaksi.  

 Ya/Tidak 

(10) Karena anggota keluarga yang lain (suami/istri/anak) telah memiliki rekening.

 Ya/Tidak 

 

22. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda menyisihkan uang Anda? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak Tahu 

(4) Tidak menjawab 

23. Dalam 12 bulan terakhir, apakah anda menyisihkan uang untuk:  

- biaya-biaya di masa yang akan datang seperti biaya pendidikan, pernikahan, atau 

pembelian rumah dll, dan  

- biaya yang bersifat berjaga-jaga seperti sakit dan musibah yang lain. 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

24. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah Anda menyimpan uang melalui: 

- Rekening di bank, lembaga pembiayaan kredit, koperasi simpan pinjam, BMT (Baitul 

Maal wa Tamwil), pegadaian, atau lembaga keuangan resmi lainnya 

- Kelompok informal seperti arisan, atau menitipkannya ke anggota keluarga lain 

- dalam bentuk emas atau barang berharga lain 

(1) ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab     

25. Dalam 12 bulan terakhir, pernahkah Anda meminjam uang melalui: 

- Bank, lembaga pembiayaan kredit (leasing), koperasi simpan pinjam, BMT, 

pegadaian atau lembaga keuangan resmi lainnya 

- Toko dengan cara pengadaan barang secara kredit 

- Keluarga atau teman 

- Teman sekerja 

- Lembaga penyedia kredit lainnya seperti rentenir. 

(1) Ya 
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(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

26. Apakah saat ini Anda memiliki hutang/kredit yang anda gunakan untuk berbagai alasan 

berikut ini: 

- Membeli rumah      Ya/Tidak 

- Mendapatkan pinjaman untuk renovasi rumah   Ya/Tidak 

- Membayar keperluan sekolah atau pendidikan    Ya/Tidak 

- Membeli kendaraan bermotor     Ya/Tidak 

- Keperluan mendesak atau kesehatan    Ya/Tidak 

- Pernikahan       Ya/Tidak 

- Pemakaman       Ya/Tidak 

27. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Anda menggunakan fasilitas perbankan melalui 

handphone anda untuk: membayar tagihan/mengirimkan uang/menerima kiriman 

uang? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

28. Apakah anda secara pribadi memiliki asuransi kesehatan lain, selain asuransi BPJS yang 

diberikan oleh pemerintah? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

29. Apakah Anda pribadi membeli asuransi selain asuransi kesehatan seperti asuransi 

kerugian atas harta benda, kebakaran, dll? 

(1) Ya 

(2) Tidak 

(3) Tidak tahu 

(4) Tidak menjawab 

 

 

 


